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01/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE L’1 de febrer de 2017
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2017
Caràcter: Extraordinària
Data: dimecres, 1 de febrer de 2017.
Horari: de les 21:00 a les 21:45 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistència i quòrum
Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde
1a Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

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
1er. Aprovació definitiva, si s’escau, de la modificació del pressupost 2016 mitjançant
transferències de crèdit i resolució de les al·legacions.
2on. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2017
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Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 30/03/2017
HASH: d0e4df9acdf1921fa2391b495211fb48

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 1 de febrer 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.

Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT núm.
5/2016 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I RESOLUCIÓ DE LES
AL·LEGACIONS
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària, de data 1 de
desembre de 2016, es va aprovar inicialment la transferència de crèdits entre aplicacions de
despeses de diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal,
sotmetent-se a exposició pública per termini de quinze dies, mitjançant anunci en el taulell
d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 236, de data 12 de
desembre de 2016, durant aquest termini s'han presentat les següents al·legacions:
Al·legació núm. 1, presentada per Ramon Cónsola Palau com a portaveu del grup municipal de
CIU a l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb núm. de registre d'entrada: 1415 de data 30 de
desembre de 2016.
— Resum del contingut de l'al·legació: “que es modifiqui aquesta proposta inicial en el
sentit de que la partida de manteniment de parcs i jardins solament s’incrementi amb 4.000€ i
que la resta del que estava previst serveixi per continuar amb la mateixa dotació la partida de
retribucions, incentius i hores extraordinàries, és a dir, sense donar de baixa els 9.000€
previstos, i que la partida de formació, assessorament i creació d’empreses baixi en 16.700€”.

“PRIMER.- Segons el que s'ha exposat anteriorment, en les consideracions jurídiques, tant els
grups polítics com els regidors pertanyents a aquests, no estan legitimats per presentar
reclamacions després de l'aprovació inicial del pressupost general i/o modificació del pressupost,
ja que ja tenen la seva via específica i directa per exercir el dret de representació i participació.
No obstant això, un sector doctrinal opina que resulten legitimats per interposar reclamacions.
Deixant clar la diversitat d'opinions al respecte d'aquesta qüestió, i que res concret es regula en
la normativa, des del punt de vista de la tècnica subscrivint, es considera que ni els grups polítics
ni els regidors resulten interessats, podent utilitzar durant la tramitació de l'expedient de
pressupostos i/o modificacions altres vies per reclamar (com per exemple, presentar esmenes i
debatre el pressupost i/o la modificació en la sessió plenària). No obstant això, si aquest
portaveu, ha votat en contra de l’aprovació inicial del pressupost municipal i/o modificació, podrà
presentar directament recurs contenciós administratiu contra el mateix.
SEGON.- Aquesta al·legació presentada pel portaveu del grup municipal de CIU no reuneix els
requisits legals exigits per ser considerada reclamació establerts en l’article 170.2 del Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, als efectes legals ja analitzats anteriorment, doncs
procediria la seva desestimació.
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Amb data 19 de gener de 2017, les al·legacions van ser informades per la Secretaria Interventora
amb les següents conclusions:

TERCER.- En conseqüència, s'informa que no existeixen modificacions que segons el parer
d'aquesta Secretaria Intervenció procediria introduir en l'Acord d'aprovació definitiva de
transferències de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa.”
Tal com s’extreu de les converses prèvies a la convocatòria del Ple mantingudes amb tots els
grups municipals presents al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la postura de la majoria
dels regidors és la d’estimar aquesta al·legació i limitar la modificació pressupostària a 19.500€
tot i l’informe desfavorable abans esmentat.
Una de les prioritats d’aquesta Alcaldia és la de garantir els serveis bàsics que presta
l’Ajuntament i no perjudicar ni als ciutadans ni a les empreses, que tenen factures pendents de
cobrar, per raons de discrepància política i de models de gestió dels serveis públics entre les
diferents opcions polítiques presents al ple de l’ajuntament. Per tant s’ha de valorar quina és la
opció que té més garanties d’èxit i menys perjudici per la prestació del servei públic.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el 22.2.i) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al
Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup municipal de CDC, 1 vot a favor del grup
municipal del PPC i 5 vots en contra del grup municipal de BM-AM, el següent

PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per Ramon Cónsola Palau com a portaveu del
grup municipal de CIU a l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en relació amb l'expedient de
transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no
afecten a baixes i altes de crèdits de personal, en contra dels motius expressats en l'informe de
Secretaria Intervenció de data 19 de gener de 2017, del que es remetrà còpia als interessats
juntament amb la notificació del present Acord i, en conseqüència, introduir en l'expedient les
modificacions indicades en aquest informe.
SEGON. Aprovar definitivament la transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de
diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal, d'acord al
següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
Progr.

Econòmica

1610

22101

1710

21002

Crèdits
inicials

Abastament
22.336,70
d’aigua
Manteniment
de
parcs
i 15.000,00
jardins
TOTAL

37.336,70

Modificacions
de Crèdit

Crèdits
finals

15.500,00

37.836,70€

4.000,00

19.000,00€

19.500,00

56.836,70€
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ACORD:

Baixes o anul·lacions en concepte de Despeses
Aplicació

Descripció

Progr.

Econòmica

2310

21217

2410

22777

Crèdits
inicials

Centre cívic i
dependències 8.000
socials
Formació,
assessorament
39.000
i
creació
d’empreses
TOTAL BAIXES

Baixes
o Crèdits
anul·lacions
finals

-2.800€

5.200€

-16.700€

22.300€

19.500€

TERCER. Notificar l'acord a aquells que van presentar al·legacions.
QUART. Publicar anunci d'aprovació definitiva de la referida modificació en el Butlletí Oficial de la
Província, inserint el resum per capítols.

Intervencions
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, no, el meu vot serà que si.

Sr. Ramon Consola, primer passaré la paraula a la Rosa, però discrepem totalment amb el
redactat el punt, que no s’ajusta amb el que estem debatin, aquí estem debatent el tema d’una
al·legació, en cap cas s’està parlat de l’al·legació, és un resum molt escuet de l’al·legació, també
es fa esment de diverses discrepàncies, el qui llegeix el redactat pot interpretar que fiquem pals
a les rodes políticament, i no és així, per tant, nosaltres el que voldrem, senyora secretària és
que consti en acta l’al·legació íntegra, perquè la gent sàpiga el que estem debatin, no obstant la
gent que ho està mirant al vídeo ho llegirà, quina al·legació estem debatent, l’origen d’aquesta
al·legació i el perquè d’aquesta al·legació, perquè entenem que això és una mala gestió que s’ha
fet per gestionar la partida, no és cap discrepància política ni cap cosa d’aquestes, en el tema
dels serveis bàsics, jo li recordo senyor alcalde que els serveis bàsics són uns altres,
l’enterrament dels morts, l’aigua potable, el clavegueram i l’enllumenat, la resta són
complements, si l’ajuntament vol, si hi ha guarderia, és perquè l’ajuntament vol, són
complements, el bàsic està cobert, i aquí no estem discutint el bàsic, estem discutint una partida
que ens hem passat, estem d’acord de que aquesta gent ha de cobrar, però aquí es dona a
entendre que si aquesta gent no cobra és per culpa nostra, que tampoc no és així, la
responsabilitat és de qui gestiona la partida, i de la secretària de mirar quants diners hi ha; jo el
que demano és que hi hagi la transparència, que s’expressi el que s’està debatin i la raó de
perquè s’arriba a aquest punt i que nosaltres ja ens vam expressar al ple, com es diu aquí, que
vam votar en contra, passo la paraula a la Rosa, que és la portaveu i donarà l’explicació del
nostre vot.
Sra. Rosa Buira, en primer lloc, llegiré l’al·legació:
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Sr. Carles Palau, grup de Convergència voleu dir alguna cosa.

“Atès que en el ple ordinari realitzat a l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el dia 1 de desembre de
2016, es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016, gràcies al vot
ponderat de l’alcalde, donat que el resultat de la votació va ser 5 vots a favor i 5 en contra,
Atès que aquest acord està en fase d’exposició pública;
Atès que en la susdita aprovació inicial es preveia suplementar dues partides: la d’abastament
d’aigua i la de manteniment de parcs i jardins;
Atès que el grup CIU va manifestar al ple, amb la seva intervenció, el seu desacord en la dotació
que s’incrementava, en concret en la partida 1710 21002 de manteniment de parcs i jardins, en
la que estava previst com a crèdit inicial una dotació de 15.000 € i ara es proposava
incrementar-la amb 14.000 € més, per quedar finalment amb un import definitiu de 29.000 €;
Atès que el raonament del grup de CIU va ser explicat abastament en el sentit de que els costos
que fins ara s’havien vingut assumint per part d’aquesta corporació pel manteniment de parcs i
jardins ,en els anys anteriors, no havien superat mai els 18.500 € anuals;
Atès que per part de l’equip de govern no es va justificar de cap manera aquest increment de
costos inicials donat que la superfície enjardinada és la mateixa que sempre;
Essent doncs, una despesa que no queda acreditada que s’hagi de fer, i que senzillament posa
de manifest una gestió incorrecta d’aquesta partida i del control que hauria de tenir;
Per tot l’exposat,
EL GRUP DE CiU DE BELL-LLOC SOL·LICITEM:

Demano que es tingui per presentada aquesta al·legació, i que la corporació actuï al respecte.
Ramon Cònsola Palau
Portaveu del Grup de CiU a l’ajuntament de Bell-lloc
Bell-lloc d’Urgell, 30 de desembre de 2016”
Sra. Rosa Buira, continua dient sí, Sr. Alcalde tenim alguna cosa a dir. Per descomptat votarem
sí a que estem d’acord en estimar aquesta al·legació que hem presentat el grup de
convergència. Però volem que quedi molt clar que no estem d’acord en algunes de les
afirmacions que es fan al desenvolupament del punt. A la Sra. Secretària li passarem per escrit,
en PDF, el que ara direm perquè consti literalment a l’acta de la sessió, així li estalviem la feina
de transcriure i a més ens assegurem que no sigui una interpretació més.
Aquestes afirmacions amb les que no estem d’acord, tenen com a objectiu: confondre,
tergiversar i manipular, forma barroera i descarada la veritat i la realitat.
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Que es modifiqui aquesta proposta inicial en el sentit de que la partida de manteniment de parcs
i jardins solament s’incrementi en 4.000 € i que la resta del que estava previst serveixi per
contenir amb la mateixa dotació la partida de retribucions, incentius i hores extraordinàries, es a
dir sense donar de baixa els 9.000 € previstos, i que la partida de formació, assessorament i
creació d’empreses baixi en 16.700 €.

1. La Sra. Secretària en data 19 de gener de 2017, emet un informe sobre les al·legacions
presentades pel portaveu del grup municipal de Convergència (només diu que s’ha
informat no sabem si positiva o negativament). Fins aquí totalment d’acord i cert.
2. Al text consta “Tot i l’informe desfavorable abans esmentat” (de sobte el qualifiquem).
3. Sembla que el dubte el tenim en que no sabem si els regidors poden presentar
al·legacions als punts que s’han votat al ple. (dret de qualsevol ciutadà)
Cal clarificar que:




Aquests regidors van votar NO al punt del ple (no hi ha hagut canvi d’opinió).
I que el punt es va presentar aprofitant que un grup municipal no podia assistir al
ple, tot i que havia demanat que no es celebrés en aquella data. Demanda que
va desestimar el senyor alcalde.
El punt es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde.

4. La secretària en cap punt de les conclusions de l’informe parla d’informe desfavorable.
Tant sols diu que:
Primer: “Deixant clar la diversitat d’opinions al respecte d’aquesta qüestió i que res
concret es regula en la normativa” i continua... “des del punt de vista de la tècnica
subscrivint” queda per tant claríssim que és la interpretació personal que fa la Sra.
Secretària del que diu la normativa. No el que diu la normativa. I al punt 3 de les
conclusions la secretària torna a deixar clar que és la seva interpretació: “En
conseqüència, s’informa que no existeixen modificacions que segons el parer d’aquesta
Secretària...
5. El grup de Convergència, no estem en contra de cap informe que faci la secretària, que
és qui coneix la llei. Nosaltres sempre hem respectat i acceptat el que diu la normativa i
qui la representa a l’ajuntament. Malgrat alguns vulguin fer creure que no ha estat així.




La normativa no regula aquest supòsit, per tant no podem concloure que els regidors no
poden presentar al·legacions.
No podem qualificar de desfavorable aquest informe, perquè els informes són
desfavorables quan el fet al que fan referència va en contra de la normativa. ( en aquest
cas la normativa no ho regula)

Sra. Rosa Buira continua, i ara la falca publicitària de l’alcaldia: “Una de les prioritats d’aquesta
Alcaldia és la de garantir els serveis bàsics que presta l’Ajuntament i no perjudicar ni als
ciutadans ni a les empreses...”. Faltaria més senyor alcalde. Potser es pensa que ha descobert
la “sopa d’all”. Garantir els serveis bàsics, és un deure dels ajuntaments i no ser perjudicats és
un dret que tenim tots els ciutadans. No podem fer demagògia quan es tracta dels serveis bàsics
en una comunitat, Sr. Alcalde. Sr. Alcalde, vostè i tots els membres de la seva candidatura, es
van passar tota la campanya electoral fent insinuacions falses i sembrant el dubte de la
corrupció; que segons vostès, imperava a l’ajuntament de Bell-lloc. Vostès havien de portar aires
nous, transparència i diàleg a la gestió municipal. Ara que ho han escorcollat tot i no han trobat
res, tants sols els queda manipular i intentar confondre. A sobre encara s’atreveixen a parlar de
quina opció té més garanties d’èxit en la prestació de servei públic. Quins èxits han tingut vostès
en serveis públics? Per poder oferir serveis, cal saber gestionar la despesa i vostès el que han
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Conclusió:

fet és desestabilitzar el pressupost sense ser capaços de fer la més mínima inversió. Senyors i
senyores de l’equip de govern un ajuntament no es gestiona amb intencions, cal accions,
iniciativa, ganes, esforç i molta voluntat de servei. Dit això, votarem sí.
Sr. Carles Palau, molt bé, moltes gràcies. Si em permeteu avui marcaré jo el posicionament del
nostre grup, a la secretària li entrego el que llegiré ara perquè vull que consti en acta
íntegrament.



Primer per què durant el període d’exposició pública sols estan habilitats per presentar
al·legacions els ciutadans a títol individual, els grups municipals NO poden presentar
al·legacions. Per això ja han tingut la seva oportunitat abans de l’aprovació inicial o, si és
el cas, poden portar l’acord d’aprovació inicial al contenciós administratiu si han votat en
contra de la seva aprovació. Tot i això, si un regidor presenta una al·legació a títol
individual, s’haurà d’abstenir en la votació ja que no es pot ser membre d’un òrgan
decisor i a la vegada voler utilitzar com a grup municipal les tècniques de control
reservades als interessats o interessades.



El segon punt bé donat pels requisits legals establerts en la normativa d’hisendes locals
relatius als motius permesos per poder presentar al·legacions que afectin a l’aprovació
dels pressupostos i les seves modificacions. Aquests motius són:
a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits establerts en
esta llei. No és el cas.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. No és
el cas.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació al es despeses
pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per a les quals estigui
previst. Tampoc és el cas.
L’al·legació presentada pel grup municipal de CDC no es justifica per cap dels motius
esmentats, sols es justifica per motius d’oportunitat política.

Partint de la premissa que qualsevol decisió al respecte ha de passar pel Ple, aquesta Alcaldia té
tres possibles vies d’actuació:
1. presentar un acord de no admetre l’al·legació presentada ja que no compleix amb les
requisits legals,
2. presentar un acord de desestimació de l’al·legació presentada ja que no compleix amb
els requisits legals i
3. presentar un acord d’estimació de l’al·legació presentada amb el risc d’anar en contra
del que marca la legislació.
En la reunió prèvia a la convocatòria del Ple amb tos els grups municipals, va quedar palès que
la majoria dels regidors votarien en contra de les dues primeres opcions, és a dir, de les opcions
d’inadmetre i de desestimar l’al·legació. Aquesta situació deixaria a l’Ajuntament en una situació
delicada ja que quedarien pendents de pagar prop de 27.000 € en factures. Aquets 27.000 € en
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Avui som aquí per discutir sobre la conveniència o no d’aprovar una modificació de crèdit de
dues partides pressupostàries.
Primer de tot, entraré a valorar les qüestions relatives a la proposta d’acord que tot seguit
votarem.
L’informe de la secretaria/intervenció al qual tots els regidors hem tingut accés ens diu que
l’escrit presentat pel grup municipal de CDC no hauria de ser tingut en compte per dos motius:

factures haurien de ser contemplats en un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit i, si
el Ple de l’ajuntament hi votés a favor, haurien de ser imputades al pressupost del 2017.
Així doncs, la única opció amb prou garanties de ser aprovada pel Ple és la d’estimar l’al·legació
i fer una modificació per import de 19.000 € deixant només uns 8.000 € en factures per a
reconèixer en el pressupost del 2017. Aquesta opció no és la que comparteixo personalment ja
que planteja dubtes sobre la seva legalitat i així ho he transmès a la resta dels grups municipals.
Per què he optat per portar al ple un acord d’estimació de l’al·legació? Senzillament per què he
decidit minimitzar danys. Amb un acord d’estimació, sols gravarem el pressupost del 2017 amb
8.000 € extra de despesa, optant per qualsevol de les dues altres opcions aquest gravamen
hagués estat de 27.000 €.
Quina serà la meva postura i la de la resta de regidors de Bell-lloc es mou? Nosaltres votarem
en contra d’aquest Acord ja que creiem que la postura correcta hauria de ser d’inadmetre
aquesta al·legació.
Pel que fa a la qüestió de si he gastat més del que tocava o de si la despesa feta no queda
acreditada he de dir que no és cert. En aquestes partides s’ha gastat el que s’havia de gastar i
les despeses estan més que acreditades amb les factures que consten a comptabilitat. Hem de
recordar que aquest pressupost és un pressupost imposat ja que ni vam participar en la seva
elaboració ni se’ns ha deixat treballar amb el nostre model de pressupost. En el projecte de
pressupost del 2016, que no es va aprovar, ja s’havia incrementat les partides corresponents a
jardins, camins i carrers. Si s’ha gastat més del pressupostat en aquestes partides és per què:
o
o
o

s’han estalviat diners d’altres partides,
s’hi ha imputat despeses que abans es pagaven de la partida de subvencions a entitats,
la partida d’abastament d’aigua ja era insuficient als pressupostos del 2014 i 2015, etc.

Sr. Carles Palau, i per acabar, i com a resposta del comentari que heu fet de que durant la
campanya es van fer insinuacions falses i vam provocar sospites de corrupció, jo només dic una
cosa, nosaltres a la campanya nomes vam parlar del nostre projecte, no vam entrar a parlar de
ningú més, i això està tant al nostre programa, a la declaració d’intencions, com als vídeos
penjats al facebook, com a qualsevol persona, mai vam nombrar a cap altre partit polític, durant
la campanya, d’acord nosaltres sempre hem parlat en positiu. Molt bé, un cop dit això, passarem
a votació.
Sr. Ramon Consola, puc afegir algo.
Sr. Carles Palau, si, diga’m.
Sr. Ramon Consola, jo crec, està molt bé el que has llegit, i dins la legalitat, però ens tornem a
situar un altre tomb al mateix, estem parlant que la superfície d’enjardinament és la mateixa que
la que hi havia, els arbres són els que són, i hi ha el que hi ha, la meitat del poble està per
esporgar, i estem en un 43 % més de partida, per tant nosaltres, ja us ho vam dir un dia,
nosaltres no ficarem pals a les rodes, però la nostra obligació si que es fiscalitzar. En aquest
ajuntament, el senyor Miquel i jo, ja vam viure una època molt complicada, per culpa d’un
alcalde, que va ficar la bancarrota en aquest poble, ens va costar suor i llàgrimes, això estic
cansat de dir-ho moltes vegades.
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Sempre se’ns recorda per part dels grups de l’oposició que nosaltres hem de gestionar
l’Ajuntament però se’ns imposen les eines amb les que hem de treballar. Aquesta és se’ns dubte
una postura molt còmoda.

Sr. Carles Palau, però això, té algo a veure amb el que estem discutim ara.
Sr. Ramon Consola, sí, i per tant, nosaltres fiscalitzarem les partides i la despesa, i ho dic aquí,
avui això ho aprovarem, per part de Convergència, però serà la última vegada, és a dir,
qualsevol partida que passo de frenada, no és responsabilitat nostra el tema de que els
proveïdors no cobrin, és a dir, nosaltres hem gestionat el poble, sabem on són els límits, i sabem
quan es passen els límits, entenc que si les persones estan lo suficientment preparades per
gestionar, com a mínim, han de fer el nostre, i, si ens milloren millor, però han de millorar a la
baixa, a l’alça no, perquè estem parlant d’una cosa fixa, no estem parlant de fer coses noves,
sinó estem parlant dels mateixos arbres, dels mateixos metres quadrats de jardí, estem parlant
del mateix, per tant ens hem de basar en el mateix.
Sr. Carles Palau, estem parlant d’haver pagat factures de jardineria sense factura.
Sr. Ramon Consola, perdona, i per acabar, que t’he dit, vam viure aquella època, per tant,
nosaltres aquí estarem per a que les coses funcionin bé, perquè no volem que el poble torni a
aquells andares, i per culpa d’aquesta feina, que ens vam fer un fart de treballar, ara estem al
jutjat, perquè ens tractin de lladres per haver treballat. Només dic això.
Sr. David Folguera, jo vull dir dos coses: la primera, hi ha més jardineries.
Sr. Ramon Consola, a on?
Sr. David Folguera, hi ha una plaça més, o no? La Plaça Sant Jordi la teníeu computada, va ser
del 2015.
Sr. Ramon Consola, sí, i s’han ficat més diners, quan val segar la gespa aquella.
Sr. Carles Palau, has demanat que t’escoltéssim, deixa’l acabar a ell, si us plau.

Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, és més el conveni d’ASPROS fins ara es pagava de la partida de subvencions i
sense factura, i ara s’està pagant amb factura del capítol 2.
Sr. Ramon Consola del conveni d’ASPROS ja en parlarem, perquè suposo que hi ha un conveni
aquí que deu ser el d’ASPROS. Ja parlarem a l’altre punt, d’aquest conveni. D’aquest conveni ja
en parlarem; però nosaltres ho vam pagar tot.
Sr. Carles Palau, ja en parlarem a l’altre punt.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria absoluta dels membres presents de
la Corporació (5 vots en contra del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal
de CDC i 1 vot a favor del grup municipal del PPC).
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Sr. David Folguera, i després també hi ha el conveni d’ASPROS, que es va tenir que assumir
una despesa d’anys anteriors.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
1/2017
ANTECEDENTS
Vist els informes d’intervenció - reparaments de data 24 de novembre de 2016, de data 15 de
desembre de 2016, de data 29 de desembre de 2016, i de data 26 de gener de 2017, per
vulneració dels principis pressupostaris d’especialitat i de vinculació dels crèdits.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2017 es va iniciar l’expedient per a aprovar i
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
La secretaria interventora de l’Ajuntament, ha emès en data 27 de gener de 2017, l’informe
preceptiu en sentit favorable.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup
municipal BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal del PPC, 2 vots en contra del grup municipal
de CDC (Sra. Rosa Buira i Sra. Montse Segura) i 3 abstencions del grup municipal de CDC (Sr.
Ramon Consola, Sr. Miquel Campàs i Sr. Jaume Amorós) el següent

PRIMER. Aixecar els reparaments formulats per la Secretaria Intervenció i continuar la tramitació
de l’expedient.
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 8.372,53 euros. El detall
individualitzat dels crèdit reconeguts és el que figura en el següent annex que s’adjunta.
TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els crèdits corresponents, amb
càrrec a la partida pressupostària detallada anteriorment.
QUART. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
Intervencions
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, Convergència voleu comentar alguna cosa.
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ACORD:

Sr. Ramon Consola, bé, nosaltres hi ha una diversitat de vots, hi ha uns que ens abstindrem, per
a que es pugui seguir endavant, per a que es pugui pagar als proveïdors, com que nosaltres som
un grup democràtic, i ho debatem tot, i hi ha un part de la nostra gent que no estan d’acord. No
obstant, com t’he dit, uns ens abstindrem per a que es pugui tirar endavant. Perquè és això, el
nostre cor està amb ells, però hi ha un compromís que va assumir el Miquel quan va anar a la
reunió, per tant, assumiré el compromís que va adoptar el Miquel, jo aquí acabo, després si voleu
discutim del tema del conveni aquest, que he vist aquí del 2016, el que és la factura principal, i
passaré la paraula a la Rosa, perquè ella no està d’acord juntament amb la Montse.
Sra. Rosa Buira, abans d’entrar més al debat del punt, voldria demanar a la senyora secretaria si
ens pot fer uns petits aclariments, primer, ja veu que tots els estem aquí, la gran majoria dels que
estem aquí, no som entesos en lleis, i hi ha alguns termes que se’ns escapen, ens podria
explicar clarament que és un informe de reparament, quan cal fer un informe de reparament, i qui
l’ha de fer aquest informe, si no li sap greu.
Sra. Elena Bergés, l’informe de reparament és un informe desfavorable d’intervenció, quan dins
una bossa de vinculació de l’àrea de depesa i d’un capítol determinat no hi ha consignació
pressupostària suficient, llavors s’ha d’advertir a l’òrgan competent, en aquest cas, l’alcalde que
per aprovar les factures no hi ha despesa per poder aprovar aquella factura i pagar-la; llavors se
li fa aquest advertiment que és diu reparament, i això suspèn el procediment, fins que no s’aixeca
per part del Ple, doncs queda paralitzat tota la tramitació de les factures i el pagament.
Sra. Rosa Buira, molt bé, gràcies. I la darrera consulta, què voldria dir, quins efectes tindria el
primer acord que se’ns mana al punt de l’odre del dia, d’aixecar els reparaments formulats per la
secretaria intervenció, que vol dir aixecar aquests reparaments.
Sra. Elena Bergés, aixecar, és solucionar aquest expedient i es poden aprovar les factures i
pagar-les.
Sra. Rosa Buira, es soluciona, aixecar, jo entendria que volia dir no fer cas dels informes, o
aixecar vol dir solucionar d’una altra manera.

Sra. Rosa Buira, fer canvis de partides.
Sra. Elena Bergés, no, a la mateixa partida que està prevista la factura, s’aplica allà, al
pressupost del 2017.
Sra. Rosa Buira, molt bé, gràcies.
Sra. Montserrat Segura, amb permís senyor alcalde. Com ha dit el Ramon en aquest cas, en
aquest punt, el meu vot serà que no, que no, perquè el primer que ens proposa en aquest punt
del Ple, és aixecar el reparament formulats per la secretaria d’intervenció. Nosaltres no hem vist
aquests informes, tampoc hem vist aquest informe preceptiu, en sentit favorable, no els hem vist
perquè no hem volgut, sóc conscient, que quedi molt clar.
Sra. Rosa Buira, perdó, però no els hem vist, perquè a part, és veritat que potser teníem
obligació d’anar-los a veure, però al primer punt si que s’ha adjuntat l’informe que va emetre la
secretaria i l’hem llegit tots aquí, en canvi en aquest punt aquests informes de reparament no
estan inclosos a la carpeta del ple.
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Sra. Elena Bergés, solucionar per la via extrajudicial.

Sr. Carles Palau, perdona al primer punt no has vist l’informe, has vist la proposta d’acord,
l’informe no està transcrit literalment.
Sra. Rosa Buira, hi ha una part d’aquest informe.
Sr. Carles Palau, hi ha les conclusions, però l’informe no te l’hem adjuntat, perquè no s’adjunten
els informes.
Sra. Rosa Buira, a la segona part, no hi ha ni les conclusions, absolutament res, per tant suposen
que realment son certs aquests informes, i que existeixen.
Sra. Montserrat Segura, bé, com deien, no els hem vist perquè no els hem volgut veure’ls, pel
que sigui, no els hem vist, però el que si puc dir, personalment moralment no puc votar a favor
d’uns informes de reparament de la secretaria, mai, mai he votat en contra de res que ens hagi
indicat la secretaria i com vostès comprendran ara no serà la primera vegada. He de confiar de
que aquests informes hi són, també n’han aparegut de fantasmes que pertanyen a l’altra
legislatura, que al seu moment no hi eren, i ara sí que hi són, per tant, he de confiar en que
aquests informes hi són, perquè no els he anat a veure, i en tot cas en aquest moment, jo faig
referencia a una frase seva, senyor alcalde, a la qual vostè deia que no ficava la mà al foc per
ningú, doncs jo en aquest cas tampoc la fico per vostè, per tant em sap molt greu que aquesta
gent no puguin cobrar les factures, si el vot realment fos que no, per això els meus companys
després adquireixen el seu compromís de fer el que han de fer, però el que si que vull que quedi
clar és que aquesta situació no és culpa nostra, que una gestió amb previsió les coses no han
d’arribar a aquest punt, i aquest punt avui no estaria a l’ordre del dia. Moltes gràcies.

Sra. Carles Palau, molt bé, només dues coses, si voleu veure els informes de reparament, ara
mateix podeu baixar a baix i us els ensenyaran, vull dir que hi són. No cal que ho dubteu això. I el
fet de que comentis Montse que han aparegut informes fantasmes, no sé a que et refereixes.
Sra. Montserrat Segura, informes fantasmes, que estan a la denúncia que està a la Fiscalia que
nosaltres anteriorment no havíem vist mai.
Sr. Carles Palau, d’on ha sortit, d’aquí l’Ajuntament?
Sra. Montserrat Segura, no ho sé d’on han sortit, estan a la denúncia de Fiscalia, fins aquí és el
que jo sé.
Sr. Carles Palau, a la denúncia o a la documentació.
Sra. Montserrat Segura, a la documentació que ens van portar, quan van portar la denúncia, per
tant, jo la primera vegada que els vaig veure va ser en aquell moment, llavors jo no sé d’on han
sortit, ni qui els ha fet, ni qui els hi ha posat, el que si que sé, és que jo no els havia vist.
Sr. Carles Palau, et puc dir que tot el que s’ha donat a Fiscalia des de l’Ajuntament, ha sigut el
que s’ha trobat als arxius.
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Sra. Rosa Buira, jo m’adhereixo a les paraules que ha dit la Montse, penso que la gestió no ha
estat bona, que la primera vegada que es parla d’informes de reparament en un Ple en els deu
anys que porto de regidora, és avui, no n’havíem sentit parlar mai d’informes de reparament,
d’altres tipus d’informes, tot i que, sembla que van apareixent aquests informes fantasmes, que
ha comentat la Montse, per tant, em subscric a les paraules de la Montse i jo també votaré que
no.

Sra. Montserrat Segura, és el que et dic jo, i em sembla perfecte el que tu diguis, però...
Sr. Carles Palau, jo discrepo bastant del que heu dit, però.
Sra. Rosa Buira, jo subscric que aquests informes no els havíem vist mai.
Sr. Ramon Consola, no us estan acusant a vosaltres.
Sr. Carles Palau, això m’agrada que ho diguis, perquè ara jo m’havia quedat aquí amb la mosca
al nas.
Sr. Ramon Consola, han aparegut uns informes fantasmes, la Montse no vol dir que els hi hagis
ficat tu.
Sra. Montserrat Segura, no, no, que han aparegut, jo no dic que vosaltres els hagueu fet ni que
els hagueu posat.
Sr. Carles Palau, agraeixo l’aclariment.
Sr. Ramon Consola, jo interpreto que la cosa fantasma, és quan ningú no veu res, i de repent
surt algo, i dius, i això d’on ha aparegut, si aparegués no sé el que d’aquí, i no ho haguéssim vist,
per nosaltres seria un fantasma, una cosa virtual, doncs això ens ha passat a nosaltres.
Sra. Montserrat Segura, jo no vull dir que els hagueu ficat vosaltres, jo vull dir que nosaltres no
els havíem vist mai.
Sr. Carles Palau, agraeixo l’aclariment perquè la cosa quedi clara. Evidentment no comparteixo la
majoria dels arguments, perquè senzillament em fet un control acurat de la despesa, ja ha dit que
si s’ha pogut fer aquesta despesa en aquestes partides, és perquè crec que es necessari, i
senzillament és perquè s’han tret diners d’altres i llavors no crec que tingui res més a dir, per tant,
passarem a la votació.

Sr. Carles Palau, sí.
Sr. Ramon Consola, el conveni d’ASPROS, jo ficaré una mica d’història, per a que sapiguem d’on
ve, nosaltres ja ens el vam trobar, jo crec que el tema del conveni d’ASPROS comença amb
l’alcalde Panés, aquest senyor, els hi va deixar, allà on hi ha la incubadora, allò eren els pisos
dels mestres, i a la planta baixa hi havia dos pisos, aquesta gent, com tots sabem són disminuïts,
i un part, els que estaven millor vivien aquí a Bell-lloc, i a canvi d’això feien tota la jardineria del
poble. Ve el tema de la incubadora, el Cau això ho va mantindré, quan arribem nosaltres al
govern, teníem la possibilitat de fer la incubadora d’empreses i agafant la mateixa estructura i la
transformem. Es parla amb aquesta gent, i ells perfecte, ho entenen, lloguen un pis a Mollerussa,
que després al final, em sembla, que la Generalitat els hi adjudica també un pis, i es canvien, i
arribem a la conclusió de signar un conveni en el qual el primer any, per fer tota la jardinera, tota,
el primer any cobren 600 euros, i la resta de l’any 300 euros cada mes, és a dir, 3.600 euros a
l’any, això és el que cobrava ASPROS per fer tota la jardineria. Per tant, jo ara quan he vist aquí
la factura de 5.082 euros no hem quadra amb el conveni, perquè el conveni són 3.600 euros, i
els pagàvem, no cada mes, però per exemple cada dos mesos, ells no deien que els paguéssim
cada mes, els anàvem pagant sempre, i aquest conveni tenia un termini, però si ningú no deia
res s’anava prorrogant, suposo que vosaltres l’heu utilitzat o no, no ho sé, però el conveni suposo
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Sr. Ramon Consola, ara que estem aquí, el tema del conveni del 2016, aquest conveni suposo
que és el conveni d’ASPROS.

que encara deu estar vigent, però en cap cas s’imputaven factures si no que ells feien la feina a
través d’una ajuda que se’ls hi feia, a través del conveni, aquí esteu imputant unes factures en un
conveni.
Sr. Carles Palau, el conveni et recordo que, el vas signar tu, que presentarien una factura
mensual, això ho diu al conveni, que presentarien una factura mensual, el que no potser és
pagar-los-hi a través de subvenció, i a més a més, no hi ha cap factura de tot això, nosaltres que
vam fer, quan vam entrar en primer lloc, els hi vam ampliar la feina, perquè ara també fan el
manteniment del camí peatonal que va cap als pins, ens van manifestar, i així ho vam comprovar
que des de que es va iniciar fins ara, havia augmentat una mica les àrees de treball que tenien, i
per tant ara ens fan factura amb IVA i no pot anar al capítol 4 de subvencions, sinó que ha d’anar
al capítol 2 a jardins, és un dels motius per que aquesta partida s’ha quedat curta, entre aquest
augment de feines, el càlcul del que se’ls hi paga i el IVA.
Sr. Ramon Consola, i la raó perquè no es pot donar via subvenció, la feina.
Sr. Carles Palau, perquè el conveni que vau signar fica que presentaran una factura mensual,
estan fent un servei, per tant, no se’ls pot pagar amb una subvenció, se’ls ha de pagar amb una
factura, perquè estant fent un servei. Està signat per tu.
Sr. Ramon Consola si, però, jo no sóc advocat.
Sr. Carles Palau, fica factura, el Ramon l’ha vingut a llegir aquest mati, o ahir.
Sr. Ramon Consola, ara em xoca, a veure no.
Sr. Carles Palau, i de fet al primer semestre del 2015, vau pagar dos anys d’endarreriments de
patac.
Sr. Ramon Consola, si perquè aquella gent, potser deien ara no em paguis, i em pagues més
tard, però que els vam deixar liquidats segur, i el que no hem quadra en aquest import amb els
300, perquè si que ho deixa clar, la factura haurà de ser de 300 euros.

Sr. Ramon Consola, diu 300 euros, doncs haurà de ser 300 euros més IVA.
Sr. Carles Palau, ja t’ho he dit, com que els hi hem augmentat la feina, també els hi hem
augmentat la quantitat.
Sr. Ramon Consola, això es una altra cosa, perquè al conveni si queda clar que són 300 euros, si
ells volen factura, el IVA se l’han de menjar ells.
Sr. Carles Palau, al conveni no hi diu res.
Sr. Ramon Consola, en teoria és així, als negocis.
Sr. Carles Palau, la factura no la volen ells, la vol l’ajuntament la factura.
Sr. Ramon Consola, però si ells han de fer la factura, el conveni explicita 300 euros, ha de ser
IVA inclòs, sinó ha de dir IVA a part, i el conveni no diu IVA a part, quan no diu IVA a part, és IVA
inclòs, això segur.
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Sr. Carles Palau, 300 euros més IVA.

Sr. Carles Palau, se’ls hi ha augmentat la feina i se’ls hi ha augmentat la retribució, senzillament
es això. Si no teniu res més a comentar, passarem a votar.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria absoluta dels membres presents de
la Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal PPC,
2 vots en contra i 3 abstencions del grup municipal de CDC).
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-una
hores i quaranta-cinc minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

