
09/16 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE L’1 de desembre de 2016

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2016 
Caràcter: Ordinària 
Data: dijous, 1 de desembre de 2016. 
Horari: de les 21:00 a les 22:42 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-una hores del dia 1 de desembre de 2016, 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 ordinària del Ple de la Corporació. 

Assistència i quòrum 

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

No assistents que excusen l’assistència:  
Antonio Rispa Fàbrega  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 
deu dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2 c) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei  
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.

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

Ordre del dia 

1r.   Aprovació,  si  s’escau,  de  l’esborrany  de  les  actes  anteriors  (21/04/2016,  06/07/2016, 
10/08/2016, 14/09/2016 i 11/10/2016).  
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2n. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes amb 
dedicacions parcials  

3r. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del pressupost de l’exercici 2016 núm. 5/16 
mitjançant transferències de crèdit

4t. Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana. 

5è. Aprovació, si s’escau, del nom d’un nou carrer del municipi de Bell-lloc 

6è. Aprovació, si s’escau, de la resolució del procediment de revisió d’una llicència urbanística a 
sol·licitud de la DGOTU de la Generalitat de Catalunya. 

7è. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2015. 

8è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

9è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals 
del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2016. 

10è. Mocions: 10.1. Moció de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per actuacions 
relacionades amb el procés sobiranista. 

11è.  Precs i Preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

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

Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a  
votació en la sessió ordinària següent.

Atès  que  s’han  dut  a  terme,  els  Plens  Ordinaris  de  21/04/2016  i  06/07/2016,  i  els  Plens  
extraordinaris de 10/08/2016, 14/09/2016 i 11/10/2016 i resten pendents per a la seva aprovació.

Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, l’ Alcaldia proposa al Ple, i  aquest aprova per 5 vots a favor del  grup 
municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC, el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar l’esborrany de les actes  dels Plens Ordinaris de 21/04/2016 i 06/07/2016, i 
dels Plens extraordinaris de 10/08/2016, 14/09/2016 i 11/10/2016.

Intervencions 
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Sr.  Carles Palau,  el  grup de Convergència vol  comentar  algo.  Perdó,  passo la paraula  a la 
secretària.

Sra. Elena Bergés, vull fer unes consideracions pel que fa a les actes anteriors que s’han de 
sotmetre a votació a les sessions plenàries, la funció de fe pública la té encomanda el secretari 
de Corporació, el secretari és el que ha d’aixecar acta de les sessions dels òrgans col·legiats de 
la  Corporació,  i  aquesta  acta  ha  de  recollir  els  extrems  assenyalats  en  l’article  109  del 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  local,  entre  els  quals 
contindrà: Assumptes  que  examinen,  opinions  sintetitzades  dels  grups  o  membres  de  la 
Corporació que haguessin intervingut en les deliberacions i incidències d’aquestes. 

Entre altres consideracions, aleshores d’aquest precepte, el secretari en l’acta no s’ha de copiar  
literalment les manifestacions paraula per paraula realitzades pels membres de la Corporació 
durant el desenvolupament de la sessió plenària, sinó que ha de sintetitzar les opinions i els 
comentaris, dit això, també respectable l’acord de ple on va acordar copiar literalment tot el que 
es diu aquí a les actes, però volia fer aquestes consideracions.

Després  en  relació  a  l’aprovació  de  l’acta  de  la  sessió  anterior  l’article  91  del  Reglament 
d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals estableix la dinàmica de les 
sessions del Ple dels ens locals territorials, i d’aquest precepte s’extreu el següent:

Se sotmetrà a votació en relació amb l’acta de la sessió anterior no és l’acta en si, redactada pel  
secretari,  sinó  les  observacions  o  rectificacions  que  puguin  formular-se  a  la  mateixa  pels 
membres de la Corporació. L’article no exigeix que sigui l’acta el que se sotmeti a la consideració 
del  Ple, és a dir, que l’acta no necessita aprovar-se de forma expressa com qualsevol altre 
assumpte,  tècnicament  no  se  sotmet  a  votació,  sinó  que  “si  no  hagués  observacions  es 
considerarà  aprovada”.  Per  tant,  el  que  es  sotmet  a  votació  són  les  observacions  que  els 
membres  de  la  Corporació  puguin  formular  sobre  la  mateixa,  ja  que  la  redacció  de  l’acta 
competeix exclusivament al secretari de la Corporació en la seva condició de titular de la fe  
pública,  administrativa  i,  en  definitiva,  el  Ple  de  l’Ajuntament  no  té  cap  competència  en  la 
redacció de l’acta.

Gràcies alcalde.

Sr. Ramon Consola, que li puc fer una pregunta.

Sr. Carles Palau, si, si.

Sr. Ramon Consola, llavors quin efecte té el Ple, si el Ple decideix que es copi íntegrament, es 
poden copiar o no.

Sra. Elena Bergés, es competència meva ho hauria de decidir jo, però respecto la voluntat del  
Ple, i per tant amb la companya de feina, l’administrativa que transcriu les actes i jo, doncs ho  
intentem de transcriure-les íntegrament, però ens heu d’entendre que no és una obligació nostra.

Sr. Ramon Consola, no si això ja ho hem entès. Nosaltres com a grup de Convergència ho hem  
entès sempre, perquè el que dius, això és clar i és norma, però nosaltres ho vam passar al ple,  
degut a que si el Ple s’estava gravant i la gent veia el ple íntegre tal qual, però hi ha gent que no  
tenen internet, que tenen una edat, llavors no és just que uns ho puguin veure tot i uns altres no, 
sinó es un criteri aproximant s’entraria en discussió, nosaltres el que si vam dir, que si ho tenim 
tot a través d’una gravació, també ho podem copiar tot d’una literatura, i aquesta deixem clar 
avui si el Ple, en aquest aspecte es sobirà o no, si decidiu que no, nosaltres haurem d’acatar el  
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que hi hagi, però crec que serà decisió incorrecta, dins la llei, però, si tu ara dius, nosaltres 
acceptem la proposta del Ple, i ho farem així.

Aquesta es una, l’altre problema que nosaltres tenim, es que vam acordar que clar, que faríem 
les actes quinze dies, tindríem l’acta quinze dies després del ple, nosaltres al cap de tres mesos, 
moltes coses no ens en recordem, clar, si jo ara aquest ple que fem avui, ens passeu l’acta 
d’aquí tres mesos, llavors has de fer memòria i tal i al final te n’acabes recordant, veus alguns  
detalls que potser no quadren, llavors lo normal seria que acabat aquest ple, quinze dies, ens 
passeu l’acta per nosaltres ho tindrem mes fàcil, la memòria mes fresca i ho podrem arreglar 
mes be.

Sr. Carles Palau, no sé si entenc bé el que has llegit tu.

Sr. Ramon Consola, l’article s’entén perfectament, que és la secretaria la que mana i ella fa una  
aproximació, lo més real possible del que es diu al ple.

Sr. Carles Palau, el que vull dir és que l’acta s’aprova, si volem fer una correcció del que està 
apuntat  a l’acta,  s’inclourà aquesta correcció,  però si  no diem el  que està  malament,  l’acta 
s’aprovarà igualment.

Sra. Elena Bergés, exacte.

Sr. Carles Palau, l’acta queda aprovada, sinó es que digui aquí en tal línia, on diu blanc hauria 
de ficar negre, si no especifico això l’acta queda aprovada.

Sra. Rosa Buira, el Ple no té potestat per aprovar l’acta, sinó que l’únic que tenim és potestat per 
fer observacions.

Sra. Elena Bergés, exacte.

Sr. Carles Palau, és el dubte que tenia jo.

Sr. Miquel Amorós, les observacions s’han de debatre al ple.

Sra. Elena Bergés, exacte, les observacions s’han de debatre al ple i s’han d’aprovar.

Sr. Miquel Campàs, observacions sobre un resum del Ple.

Sra. Elena Bergés, exacte.

Sr. Miquel Campàs, però si el Ple ja no és fidel al que s’ha dit, quines observacions farem, si ja 
estan resumides, vull dir ja no són fidels al que hem dit aquí, i no està escrit aquí.

Sr. Carles Palau, alhora de resumir.

Sr. Miquel Campàs, pots resumir.

Sr. Carles Palau, de la dreta cap a l’esquerra.

Sr. Miquel Campàs, correcte, un vas mig d’aigua que està mig ple o mig buit.

Sr. Carles Palau, l’observació que has de fer és aquesta. De totes maneres reprenen el que has 
dit tu Ramon, de que les actes dels quinze dies, i al cap de tres mesos no te’n recordes, sempre  
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tenim la possibilitat de contrastar l’acta amb la gravació que hi ha a internet, i sempre que heu 
volgut i ho heu demanat, heu pogut consultar els àudios a l’Ajuntament, vull dir que no es fer un 
esforç de memòria, que ningú es capaç de recordar el que s’ha dit, però hi ha possibilitat de 
contrastar-ho tant amb el vídeo com amb el àudio.

Sr. Ramon Consola, però jo penso que ho podíem facilitar més, no?

Sr. Carles Palau, això si, però el que ha de quedar clar, entenc jo, arrel d’això és que no podem 
tenir actes de l’abril per aprovar, o concretem aquí l’esmena que s’ha de fer o sinó aquella acta  
ja queda aprovada, més que res això ens dona garantia jurídica a l’ajuntament del que s’ha  
parlat en aquelles actes, crec que és aquesta la discussió.

Sra. Elena Bergés, si per això volia fer unes consideracions, perquè portem actes de sessions 
ordinàries  de  fa  molts  dies,  i  això  ens  crea  inseguretat  jurídica,  també  estem  obligats  a 
notificar-ho a Governació i al Ministeri d’Hisenda, els acords presos, i per culpa de que no estan 
aprovades les  actes  no les hem passat,  a  no ser  que sigui  un  acord que s’ha de notificar  
expressament.

Sra. Rosa Buira, i en definitiva, a quina conclusió arribem, mantenim l’acord que vam fer al Ple 
de transcriure les actes literals o a partir d’ara les farem resumides amb les vostres valoracions. 
Per que si no tenim potestat al Ple per decidir-ho, potser que sapiguem tots del que parlem a 
partir d’ara.

Sra.  Elena  Bergés,  és  competència  exclusiva  de  secretaria  la  redacció  de  les  actes,  però 
respecto la voluntat i com fins ara hem copiat íntegrament els plens, seriem en aquesta línia, 
però que tingueu en compte això, que si en alguna sessió plenària, l’acta es porta sense ser  
íntegrament  les  intervencions,  doncs  que  sapigueu  això,  es  seguirà  amb  aqueta  línia  de 
reproducció total, però que si alguna sessió, ens trobem que l’acta no podem escriure-ho tot,  
doncs ens haureu d’entendre que només estem obligats a fer un resum.

Sra. Rosa Buira, perquè no ho podem escriure tot.

Sra. Elena Bergés, és perquè la secretaria interventora sóc jo, però a mi m’ajuda a redactar les 
actes una companya, una administrativa, que també la vull incloure i que sàpiga tothom la feina 
que fa, la Sra. Montse.

Sra. Rosa Buira, no podem vol dir per volum de feina, o no podem perquè no interessa que  
s’escrigui tot. Llavors tenim l’opció de fer les observacions al Ple.

Sr. Ramon Consola, llavors podem arribar a la conclusió de que quinze dies després del Ple 
podem tenir l’acta, per no haver d’esperar tant temps, la feina es la mateixa, si ha de passar, per  
dir algo, cinc minuts per fer un acta, es igual passar-la d’aquí quinze dies que d’aquí tres mesos.

Sr. Carles Palau, cinc minuts, hi ha algunes actes que dos dies.

Sr. Ramon Consola, doncs fiquem vint minuts o mitja hora.

Sr. Carles Palau, son dos dies de feina.

Sr. Ramon Consola, però aquests dos dies els ha de passar igual en quinze dies, o al cap de 
tres mesos, això està clar.

Sra. Elena Bergés, però les actes es porten a la sessió plenària que s’han d’aprovar.
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Sr. Ramon Consola, però jo ho dic per mirar-les, no per aprovar-les.

Sra. Elena Bergés, ens esperem per preparar tot el del Ple, uns dies abans, ens hauríem de 
planificar.

Sr. Ramon Consola, això és el que es va aprovar al Ple, l’acord del Ple que vam arribar va ser  
aquest, quinze dies després d’acabat el Ple ens passaríeu l’acta, la miraríem la rectificaríem i  
llavors us ho portaríem i al Ple quedaria l’acta per aprovar-la o per no aprovar-la.

Sr. Carles Palau, et recordo Ramon una cosa, això ho hem intentat fer fins el penúltim Ple i no  
heu portat mai cap rectificació, se us van donar al principi, vam quedar en un sistema tant amb el 
Miquel com amb l’Antonio de passar un esborrany per fer les modificacions i portar-les al Ple, 
mai heu aportat cap rectificació fins al dia del Ple, que heu dit que estaven malament i  que 
s’haurien de rectificar.

Sr. Ramon Consola, de rectificacions hem portat.

Sr. Carles Palau, no heu portat, si voleu mirem tots els vídeos i no heu portat cap rectificació.

Sra. Rosa Buira, pel que es veu a partir d’avui començarà normativa nova, en tot això de les 
actes.

Sr. Carles Palau, si vosaltres us comprometeu a portar abans de la convocatòria els esborranys,  
crec, no parlo per mi.

Sra. Elena Bergés, es competència meva.

Sr. Carles Palau, podem intentar que l’esborrany estigui abans.

Sr. Ramon Consola, si quaranta-vuit hores abans se’ns dona l’acta, no ens podem comprometre,  
per això t’ho dic ho hem de fer abans, perquè l’acta la rebem quaranta-vuit hores abans de la 
convocatòria del Ple.

Sr. Carles Palau, però si, les vegades que l’heu rebut amb molta anterioritat, tampoc heu portat 
cap esmena.

Sra. Rosa Buira, penso que només ha sigut una vegada que l’hem rebut abans, però es igual, no 
discutirem si les hem rebut abans molt o poc.

Sr. Carles Palau, voleu comentar algo de les actes.

Sra. Rosa Buira, el que comentem sempre que les actes, nosaltres, basant-nos en l’acord de Ple 
que vam fer, pensàvem que havien de ser literals, per respecte a la gent que no tenen opcions  
de veure-ho a través de la xarxa, pensem que mereixen el  mateix respecte, que les que ho 
poden visionar, però d’acord amb la normativa que la secretària ens ha explicat avui, ja no tinc 
res a dir, que si les actes no són literals, no tenen per què ser-ho, per tant, acceptem això,  
encara que no ho trobem just, de cara a tothom, penso que tots tenim els mateixos drets, tenim 
els mateixos drets d’estar tots informats, tant si ho llegim com si ho mirem, haurem d’acceptar la 
normativa.

Sr. Carles Palau, jo proposo una cosa, que és que entenc que avui, quedaran aprovades totes 
aquestes actes, i les podem repartir com hem fet fins ara les actes aprovades a diferents locals 
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públics  del  poble,  doncs  com  que  hi  haurà  gent,  i  també  estaran  disponibles  al  web  de 
l’ajuntament, qui hagi el poble, compari l’escrit amb el vídeo, i qui trobi mancances les podem fer  
públiques i veurem si realment hi ha totes aquestes mancances que dieu, perquè puc assegurar, 
jo les he revisat i jo els veig bé.

Sra. Rosa Buira, tothom té la seva visió.

Sr. Carles Palau, convido a qui sigui a que faci aquesta feina, si vol, pot comparar el vídeo, amb 
les actes que es penjaran al web i que repartirem als bars, i si veuen totes aquestes errades, 
que dieu, estem oberts, jo personalment estic obert a parlar-ho i discutir-lo públicament, no que 
quedi al despatx amb porta tancada, d’acord. Doncs entenc que les actes queden aprovades, 
podem passar al segon punt.

Sra. Elena Bergés, si tenen alguna consideració a fer.

Sr. Carles Palau, han dit que no.

Sra. Rosa Buira, la consideració es generalitzada. No tenim res puntual.

Votacions 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres presents (5 vots a 
favor del grup municipal BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal CDC). 

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS 
DELS  CÀRRECS  ELECTES  AMB  DEDICACIONS  PARCIALS  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
BELL-LLOC D’URGELL

ANTECEDENTS

Atès que per acord de Ple de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària de 8 de 
juliol de 2015, es va aprovar el règim de dedicacions parcials dels càrrecs electes i les seves 
retribucions,  sent  per  al  càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  una  dedicació 
parcial del +/- 25% amb una retribució de 1.000 euros/mes nets, i sent per al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el Sr. Miquel Amoròs Folguera, una dedicació parcial del +/-  
25% amb una retribució de 400 euros/mes nets. 

Atès que el grup municipal de CDC i del PP de Bell-lloc d’Urgell en data 9 d’agost de 2016 amb  
registre  d’entrada  núm.  846  van  presentar  una  proposta  de  resolució  al  Ple   referent  a  la 
modificació o aclariment del  cartipàs en relació al  cobrament  de les retribucions als regidors 
aprovades en sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015. 

Considerant que l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és, actualment, personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, en concret, personal funcionari de 
carrera al servei del Departament de Justícia, integrat al grup C, amb una retribució bruta anual 
de 28.213 euros, en còmput anual i dedicació parcial. 

Considerant  que  el  Sr.  Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  té  autoritzada  pel 
Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya  la  reducció  de  jornada  per  interès  
particular en un terç amb reducció proporcional de les retribucions a partir de l’1 de gener de 
2016. 
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Considerant  que  el  Sr.  Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  i  el  Sr.  Miquel  Amorós 
Folguera  no  tenen  altres  dedicacions,  ni  exclusives  ni  parcials,  en  altres  Administracions 
Públiques. 

Considerant que la retribució projectada per la dedicació parcial del Sr. Alcalde de l’Ajuntament  
de Bell-lloc d’Urgell (13.043,48 euros bruts anuals), addicionada a la retribució del seu lloc de 
treball en l’Administració autonòmica (28.213 euros bruts anuals) no supera la retribució prevista 
pel  càrrec de Director  General  ex article 21 Llei  48/2015,  de 29 d’octubre,  de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016 (= 55.171,12 euros anuals); ni supera la principal estimada 
en règim de dedicació ordinària incrementada en un 40% (59.247,30 euros anuals). 

Atès que la secretaria interventora de l’Ajuntament ha emès informe en data 25 de novembre de 
2016. 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat  amb els  articles  75.2,3,4  i  5,  75  bis  i  75  ter  de la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 2.1.b), 5.1.b) i 2, i 7 de la Llei 53/1984, de 26  
de desembre, d’incompatibilitats al servei de les Administracions Públiques; els articles 1.2.c), 
3.1.b) i  5 de la Llei  catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del  personal al  
servei de l’Administració de la Generalitat; així com també, la Disposició Addicional Norantena de 
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, en la redacció donada 
a  la  mateixa  pel  Reial  Decret-Llei  1/2014,  de  24  de  gener,  de  reforma  en  matèria  
d’infraestructures i transport i altres mesures econòmiques. 

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple,  i  aquest  aprova per  5  vots  a  favor  del  grup 
municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC, el següent 

ACORD:

PRIMER.- Modificar com a càrrec de dedicació parcial el corresponent a l’Alcalde i el Regidor de 
Festes, Joventut i Noves Tecnologies de l’actual Corporació municipal, amb les retribucions que 
s’indiquen, amb efectes del dia 1 de gener de 2017: 

Càrrec Dedicació 

parcial     

Retribució  bruta 

anual

Retribució  bruta 

mensual
Alcaldia 25,00% 13.043,48€ 1.086,96€ 
Regidor  de Festes, Joventut  i 

Noves Tecnologies 

25,00% 5.217,39 € 372,67€ 

Aquestes quantitats per al càrrec d’Alcalde, Sr. Carles Palau i Boté, estan expressades en euros 
bruts i es percebran en 12 pagues de 1.086,96 euros mensuals, deduint la retenció corresponent  
d’IRPF i Seguretat Social a càrrec del treballador. 

Aquestes quantitats per al càrrec de Regidor de Festes, Joventut i Noves Tecnologies,  Sr. Miquel 
Amorós Folguera, estan expressades en euros bruts i es percebran en 14 pagues de 372,67 
euros  mensuals,  deduint  la  retenció  corresponent  d’IRPF  i  Seguretat  Social  a  càrrec  del 
treballador. 

Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social es compatibilitzaran a part i seran a càrrec de 
l’Ajuntament. 
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SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 

TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i als 
interessats, als efectes legals oportuns. 

Intervencions 

Sr. Carles Palau, faig una mica de memòria, al juliol es va presentar una primera proposta de 
modificacions d’aquestes retribucions, aquestes retribucions es van aprovar inicialment al ple del 
cartipàs de l’any passat, al mes de juliol del 2015, al juliol del 2016 es va presentar una proposta 
de  modificació  que  es  va  rebutjar,  a  l’agost  els  grups  municipals  de  Convergència  i  Partit  
Popular, van presentar una proposta que, finalment es va acabant retirant, i no es va debatre al  
ple, i  la proposta que avui es presenta doncs fa seus els números que van presentar en la 
proposta els grups de Convergència i Partit Popular, i l’únic que fem és intentar, o el que es vol  
és, legalitzar o matar aquest tema d’una vegada per totes.

Sr. Carles Palau, grup de Convergència, voleu comentar alguna cosa.

Sra.  Rosa Buira,  en principi  no tenim cap inconvenient  en aprovar  aquesta modificació,  per  
moltes  raons,  primer que és  la mes semblant  que es  va aprovar  al  Ple del  Cartipàs,  recull 
majoritàriament  la  proposta que va fer  el  nostre  grup  i  que va  presentar  com ha comentat 
l’alcalde, aquest estiu, perquè a Bell-lloc és tradició que els alcaldes i els regidors dels equips de  
govern, sempre han cobrat per la feina que han desenvolupat a l’Ajuntament, perquè nosaltres 
sempre hem dit, hem defensat i continuem dient, que qui treballa té tot el dret a cobrar, només 
demanem que es facin respectant els acords del Ple i la normativa pertinent. Però abans de 
passar a les votacions, ens agradaria que la senyora secretaria ens fes aquest aclariment de 
perquè  aquesta  diferencia  de pagues  entre  el  senyor  alcalde  i  el  regidor,  l’alcalde  diu  que 
cobrarà 12 pagues i el  regidor 14, no trobem massa lògic ni coherent  que el  regidors ni  els 
alcaldes cobrin pagues extres, però bé estem preparats per escoltar la proposta.

Sr. Carles Palau, l’explicació si vols, te la dono jo, tal i com vam dir a l’últim ple, no puc cobrar  
pagues extres de dos llocs, les cobro a la meva feina principal, però la normativa ho diu clar, que  
la resta de regidors que no siguin funcionaris públics, com és el meu cas, o treballadors públics, 
no estableix el numero de pagues, poden 12, 14, poden ser 3, poden ser 2 o 1, el que interessa 
en aquest cas, es que el còmput anual, la quantitat que es va pactar, el fet de cobrar, 12, 13 ó 
14, a part de que la llei ho permet, no és més.

Sra. Rosa Buira, és decisió de l’alcaldia en aquest cas.

Sr. Carles Palau, es decisió meva.

Sra. Rosa Buira, res a dir, perquè a l’equip de govern, és al qui toca decidir, i una vegada més ho 
heu fet, no ho trobem lògic però bé.

Sr. Ramon Consola, un any té 12 mesos, però bueno.

Sr. Carles Palau, en definitiva l’important és el brut anual.

Sr. Ramon Consola, el que val és el còmput anual.

Sr. Carles Palau, com si haguéssim establert un pagament anual, de tot l’import.
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Votacions 

Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de  
CDC). 

TERCER- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2016 
DE TRANSFERENCIES DE CRÈDIT 

ANTECEDENTS

Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el 
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que cal 
efectuar  transferències de crèdits d'altres aplicacions del  Pressupost vigent  no compromeses 
pertanyents a aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. 

Atès la provisió d'Alcaldia de data 21 de novembre de 2016 mitjançant la qual es va incoar l'inici  
d'aquest procediment de modificació de crèdit. 

Atès la Memòria d'Alcaldia de data 24 de novembre de 2016. 

Atès l'informe de Secretaria Intervenció emès en data 25 de novembre de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

Segons el  que disposen les bases d'execució  del Pressupost  de l’exercici  2015,  aprovat  en 
sessió extraordinària el  22 de gener de 2015, prorrogat per Decret d’Alcaldia 2016/039 de data 2 
de març de 2016 (Base 10a):  “L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit en els  
pressuposts  de  la  corporació  o  dels  organismes  autonòmics  quan  afecten  aplicacions  de  
diferents àrees de despesa correspon al Ple de la Corporació” 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,  aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu 2/2004,  de 5  de març,  i  l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple,  i  aquest  aprova  per  5  vots  a  favor  del  grup  
municipal BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal CDC i pel vot de qualitat de l’Alcalde,  
l'adopció del següent 

ACORD:

PRIMER. Aprovar  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  5/2016,  amb  la  modalitat  de 
transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferent  àrea  de  despesa,  com  segueix  a 
continuació:

Altes en Aplicacions de Despeses
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Baixes o anul·lacions en conceptes d’Ingressos.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el taulell  d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats  podran  examinar-ho  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L'expedient  es 
considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  el  citat  termini  no  s'haguessin  presentat  
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Intervencions 

Sr. Carles Palau, Convergència voleu comentar alguna cosa.

Sr. Ramon Consola, si nosaltres emetrem un vot desfavorable, perquè entenem que hi ha un 
decalatge bastant important en aquestes partides, perquè això vam demanar aquestes factures, 
i no les tenim fins ara, i aprovar aquestes partides havent aquest decalatge tant important, al  
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Aplicació
Descripció

Crèdits 
inicials

Modificacions 
de Crèdit

Crèdits
finals

Progr. Econòmica

1610 22101 Abastament  
d’aigua

22.336,70 15.500,00 37.836,70€

1710 21002 Manteniment  
de parcs i  

jardins
15.000,00 14.000,00

29.000,00€

TOTAL 37.336,70 29.500,00 66.836,70€

Aplicació Descripció
Crèdits 
inicials

Baixes o 
anul·lacions

Crèdits
finals

Progr. Econòmica

2410 13001

Retribucions,  
incentius i  

hores 
extraordinàries

19.000 -9.000€ 10.000€

2310 21217
Centre cívic i  
dependències 

socials
8.000 -2.800€ 5.200€

2410 22777

Formació, 
assessorament  

i creació 
d’empreses

39.000 -17.700€ 21.300€

TOTAL 
BAIXE
S

29.500€



31/12/2015 l’abastament d’aigua, el crèdit inicial era el mateix que ara de 22.336,70 € i el vam 
tancar amb 21.679,88 € a 31/12/2015.

Sr. Carles Palau, a 31/12/2015, no.

Sr. Ramon Consola, són números que tinc jo, i en el tema de jardins, a 31/12/2015 el teníem 
tancat amb 18.086,59 €, ara passem d’una partida de 15.000,00 € vam tenir un desfàs al 2015, 
el vam gestionar la meitat Convergència i meitat vosaltres, per tant tenim uns 3.000,00 € de 
decalatge, però aquí passem de 15.000,00 € a 29.000,00 €, entenem que és molt substanciós,  
per això nosaltres emetrem un vot desfavorable, i a partir d’aquí ja mirarem les factures.

Sr. Carles Palau, jo un apunt, pel que fa a l’abastament d’aigua, el que se de memòria, vam 
acabar al 2015 amb 36.000,00 € no amb 21.000,00 €, al compte general ho heu de tenir, i pel  
que fa al manteniment de parcs i  jardins no recordo, si que sé que ens vam passar amb la  
partida, això ho tinc present, però els motius d’aquesta pujada de 14.000,00 € són dos: un hi ha  
una factura de 7.000,00 € que era de l’any passat que no va arribar fins a la segona quinzena 
del gener, d’esporga, és una de les factures que ens ha fet ballar la partida aquest any, i l’altra és 
que hem canviat el sistema, el conveni amb la fundació ASPROS que és la que porta tota la  
tasca de jardineria, fins ara tot el que es donava al conveni ASPROS anava a la partida 4 de 
subvencions, i ara com el que ens fa és un servei, i per tant ens ha d’emetre factura, i per tant no  
pot anar a la partida 4 de subvencions sinó que s’ha d’imputar al capítol 2 de despeses de béns i 
serveis, i ho hem hagut de ficar en la partida de manteniment de parcs i jardins, és un dels dos 
motius perquè hagi pujat tant aquesta partida.

Votacions 

Es sotmet a la primera votació la proposta la qual no s’aprova amb el següent resultat: 5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local (en endavant, LBRL). I vist que  
s’ha produït  un empat en la seva votació, d’acord amb els arts.46.2  LBRL, 98.d.  del  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya i  100.2 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat  
de l’Alcalde.

Es  sotmet  a  segona  votació  la  proposta  la  qual  s’aprova  per  majoria  simple dels  membres 
presents de la Corporació amb el següent resultat: 5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 
5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Seguidament l’Alcalde procedeix a exercir el vot de qualitat. I per tant doncs, queda aprovada la 
modificació del pressupost núm. 5/2016,  amb el vot afirmatiu dels 5 membres del grup municipal  
de BM-AM i el vot de qualitat de l’Alcalde.

QUART.  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE 
PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA DE BELL-LLOC D’URGELL 

ANTEDEDENTS
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Constitueix  la  finalitat  de  la  present   Ordenança,  la  regulació  de  les  formes, mitjans  i 
procediments d’informació i participació del veïnat i/o entitats ciutadanes en la gestió municipal 
del municipi, d’acord amb la legislació vigent.

La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, per l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en l'àmbit territorial de Catalunya art. 43 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 

El Procediment de l’elaboració del text de l’ordenança de participació i informació ciutadana 2016 
es detalla a continuació: 

- Els dilluns, des de mig gener fins a mig març, és crea un comitè redactor de l’ordenança 
amb gent propera al regidor de participació i s’obre el consell a tot el poble a través de la 
pagina de facebook de l’ajuntament (https://goo.gl/dccesl ). El comitè redactor acaba sent 
un grup de 12 persones del poble, de diferents edats.

- De març a maig, es finalitza el redactat i incorporació i transacció de les al·legacions de 
les membres del comitè redactor.

- En  data  29  d’agost  de  2016  i  amb  registre  de  sortida  núm.  1211,  l’esborrany  de 
l’ordenança es va enviar a totes les associacions del poble i se’ls va donar termini fins al 
6 de setembre per al·legar el text.

- 7 de setembre publicació al facebook de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell del text sortit 
del comitè redactor, per a posteriors al·legacions. (https://goo.gl/2w8E5F )

- 4 d’octubre es fa arribar l’ordenança a la secretaria interventora de l’Ajuntament per a 
que en revisi el contingut. 

- 25  d’octubre  amb  registre  de  sortida  1491,  s’envia  l’esborrany  de  l’ordenança  als 
diferents grups polítics municipals, i se’ls convoca a una reunió per repassar l’ordenança 
punt per punt. 

- 3 de novembre te lloc la reunió amb els grups municipals. Per part de BM-AM assisteixen 
David Folguera i Miquel Amorós, el representant del Partit Popular no es presenta i per  
CDC es presenta en Jaume Amorós. És revisa l’ordenança punt per punt i es modifica el 
redactat d’algun article.

- El 16 de Novembre es publica a la WEB de l’ajuntament el text l’ordenança i es deixen 10 
dies per fer-hi al·legacions i/o aportacions. (https://goo.gl/rr8uYq )

- El 17 de novembre amb registre de sortida núm. 1703 (Grup municipal CDC) registre de 
sortida  núm.  1704  (Grup  Municipal  del  PP),  és  convoca  als  diferents  grups  polítics 
municipals, i se’ls convoca a una reunió pel dia 21 de novembre.

- 21  de  novembre,  te  lloc  la  reunió  amb  els  grups  municipals.  Per  part  de  BM-AM 
assisteixen David Folguera i  Miquel  Amorós,  el  representant  del  Partit  Popular  no es 
presenta i en Ramon Consola excusa l’assistència a la reunió el mateix dia a les 12:37 a 
traves del correu electrònic gloria@bell-lloc.cat
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Vist el projecte elaborat pel Comitè redactor i d’estudi de l’ordenança municipal reguladora de 
participació i informació ciutadana, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, i rebut en aquest Ajuntament en data 23 de novembre de 2016.

En  data  24  de  novembre  de  2016  la  secretaria  interventora  emet  informe  jurídic  sobre 
l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana. 

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb els articles 22.2.d), 47.1, i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les  Bases  del  Règim Local, 178  del  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim Local  de 
Catalunya  aprovat  per  Decret  Legislatiu 2/2003,  de 28 d'abril, i  63 del  Reglament  d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Per tot això, es proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup municipal BM-AM, 5 
vots en contra del grup municipal CDC i pel vot de qualitat de l’Alcalde l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment  l'ordenança  municipal  reguladora de Participació i  Informació 
Ciutadana.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d'aquells  veïns  o 
Associacions que hagin exercit  la iniciativa per  a la formació de l'Ordenança, per  un termini  
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler 
d'anuncis  de  la  Corporació,  perquè  aquests  puguin  examinar  l'expedient  i  formular  les 
reclamacions  i  suggeriments  que  estimin  pertinents.  De  no  presentar-se  reclamacions  o 
suggeriments  en  l'esmentat  termini,  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense  necessitat 
d'acord exprés pel Ple.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició dels  interessats  a  la seu electrònica  d'aquest  Ajuntament  
adreça: www.bell-lloc.cat.

TERCER.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  subscriure i  signar  tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte.

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència voleu comentar alguna cosa.

Sra. Rosa Buira, per part nostra res a comentar.

Sr. David Folguera, ens va entrar un escrit Convergència dimecres, dient que retiressin aquest 
punt del ple d’avui, perquè hi faltava un dels grups municipals, i com que era una ordenança de 
participació,  començar  dient  que  el  representant  del  grup  municipal  del  PP  es  fora 
voluntàriament, per tant no està indisposat, és fora per decisió pròpia, el representant del Partit  
Popular no ha assistit a cap de les dos convocatòries, de les quals vosaltres heu assistir a una,  
en la qual hi havia el redactat i la futura interpretació del que seria el redactat de l’ordenança,  el  
regidor del grup Partit Popular no ha assistit a cap reunió ni ha justificat la seva absència, per 
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tant crec i creiem que molt interès no devia tenir en aquesta ordenança. És lamentable també 
que  sigueu  el  grup  de  Convergència  els  que  heu  d’entrar  a  l’ajuntament  un  escrit  per 
salvaguardar la presència del regidor del Partit Popular, quan ni ell mateix s’ha interessat per 
res,  sobre aquesta ordenança  no ha motivat  el  fet  de participar,  i  potser  el  mes incoherent  
d’aquest cas i d’aquest escrit que vau entrar, és que em demanàveu la retirada del punt perquè 
no hi  havia  un dels  grups municipals,  quan vosaltres  al  2010 vau aprovar  un reglament  de 
participació ciutadana amb 84 articles, 20 més dels que proposem avui, i el vau aprovar a través 
d’un decret d’alcaldia, un reglament que per tant no és vàlid, i que mai es va arribar a portar a un  
Ple, les ordenances i els reglaments han d’estar votats al Ple. 

Dit  això,  entenem que no retirem el  punt  de l’ordre del  dia,  i  que respectarem el  contingut 
íntegre, ja bàsicament per respecte a la gent que ha treballat a l’ordenança.

Aquesta ordenança el que pretén és:

 Facilitar la més amplia informació de l’Ajuntament  sobre les seves activitats, obres i 
serveis. 

 Facilitar la més amplia participació del veïnat i/o de les entitats respecte les facultats de 
decisió que corresponen als òrgans municipals representatius.

 Fer efectius els drets del veïnat recollits a l‘article 43 de la Llei Municipal i de Règim local 
de Catalunya. 

 Fomentar la vida associativa al municipi.
 Acostar la gestió municipal al veïnat.
 Garantir  la  solidaritat  i  l‘equilibri  entre  els  diferents  nuclis  de  població  del  terme 

municipal. 
 Informar de manera real i efectiva a partir dels mitjans més adequats.
 Regular  la  participació  de  les  entitats  i  particulars  al  plens  municipals  o  Juntes  de 

Govern local.
 Exercir les iniciatives populars, que permetran a traves d’una recollida de signatures, 

sotmetre a debat i votació al ple qualsevol proposta legislativa que arribi des del veïnat.
 Sotmetre  a  consulta  popular  tots  aquells  assumptes  de  competència  municipal  que 

revesteixin prou importància ja provingui de l'Ajuntament o del veïnat.
 Reglar  les audiències públiques  que siguin convocades per  l’Ajuntament  o també, a 

demanada pel veïnat.
 Registrar les entitats i Associacions del poble al punt d’informació municipal.
 Regular les subvencions que és donen a les entitats i associacions del poble.
 Regular els consell sectorial locals.
 I pinzellar el que haurien de ser uns pressupostos participatius

Aquest és un petit resum del que és aquesta ordenança, una ordenança que és, sens dubte una 
arma de doble tall, que pot servir a l’Ajuntament per apropar-se a la ciutadania o que fins i tot pot 
servir per que la ciutadania s’allunyi de l’Ajuntament, però que l’entenem com a una ordenança 
on bàsicament el que pretenem, és que Bell-lloquins i Bell-lloquines puguin decidir directament 
sobre  afers  municipals,  i  no  és  limiten  a  votar  un  cop  cada  4  anys  programes  electoral  o 
declaracions d’intencions. L’ordenança que avui, porta el grup Municipal de Bell-lloc és Mou al 
ple municipal, és una ordenança que pertany al poble, ja que ha estat ell, el comitè redactor de  
l’ordenança i les seues entitats, qui l’ha parit íntegrament i per tant i votarem a favor, i agraïm la 
feina feta de totes les persones que també ho han fet possible.

Sra. Rosa Buira, jo si em permet el Sr. Alcalde, per al·lusions, només penso que si, que la gent  
que ha elaborat aqueta ordenança mereixen tot el respecte, i considero que per part de tots  
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nosaltres el tenen, aquest respecte, però penso que la gent del poble, també mereixem el mateix  
respecte. Siguin votants del PP o no siguin votants del PP, i també els votants del PP tenen el  
dret a dir la seva al moment que ho vulguin dir, al moment que ho vulguin dir, potser al Ple volien 
expressar-se o potser al moment que se’ls convoca a una reunió no els ve de gust o no poden 
en  aquell  moment  participar,  però  penso  que  ja  que  estem  parlant  d’una  ordenança  de 
participació  ciutadana,  és  lògic  i  coherent  que  la  participació  es  faci  extensiva  i  es  doni  la  
possibilitat a tothom a participar, en la seva redacció o en la seva votació o en la seva aprovació,  
al moment en que els afectats considerin oportú, penso que estem aquí per imposar res, tot el  
contrari,  estem parlant  de  participació  ciutadana.  Dona  la  sensació  de que  potser  voldríem 
imposar, i no estic defensant al dels PP perquè penso que ni l’Antonio Rispa, personalitzem ja, 
amb el  representant  ni  els votants del  PP necessiten que els defensi  ningú, sinó ells saben 
expressar-se i ho fan quan ho consideren necessari, per tant res més.

Sr. Carles Palau, referent a això només comentar-te una cosa, crec que aquí, en aquesta taula, 
en aquest moment estem els representants escollits democràticament, i crec que representem 
com a mínim al 90 % del poble.

Sra. Rosa Buira, però l’altre 10 % també té.

Sr. Carles Palau, però una participació del 90 % crec que no s’ha vist mai enlloc.

Sr. David Folguera, una altra cosa, el text íntegre, que és l’ordenança, està publicat al web per 
tant, vint dies, perdó quinze dies, i ha estat publicat dos cops, una primera al facebook, i una 
altra vegada al web i ha estat enviat per xarxes socials, que ha arribat a tot el poble, pel fet 
d’al·legar i donar fer a les interpretacions que es puguin fer d’ell. Per tant jo no excuso, que avui  
no pugui votar l’Antonio, el que dic és que l’interès que ha mostrat, per a que avui haguem de 
retirar el punt, doncs no. Nosaltres estem votant una ordenança de participació aquí al Ple, quan 
vosaltres vau votar un reglament amb vint punts més, i el vau portar amb un decret d’alcaldia.

Sra. Rosa Buira, cadascú pren les decisions que considera oportunes, i necessàries al moment.  
Accepto aquesta  crítica,  però defenso doncs  que cadascú  pren les  decisions  que consideri 
necessàries i  oportunes  i  torno a repetir  que estem parlant  d’una  ordenança  de participació 
ciutadana, i  mereixen tot el  respecte el  90 % dels votants com el  10 %, penso que des de 
l’Ajuntament hem d’afavorir això.

Sr. Carles Palau, han tingut la possibilitat d’expressar-se.

Sra. Rosa Buira, considero que si.

Votacions 

Es sotmet a la primera votació la proposta la qual no s’aprova amb el següent resultat: 5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local (en endavant, LBRL). I vist que  
s’ha produït  un empat en la seva votació, d’acord amb els arts.46.2  LBRL, 98.d.  del  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya i  100.2 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat  
de l’Alcalde.
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Es sotmet  a  segona  votació  la  proposta  la  qual  s’aprova  per  majoria  simple dels  membres 
presents de la Corporació amb el següent resultat: 5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 
5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Seguidament l’Alcalde procedeix a exercir el vot de qualitat. I per tant doncs, queda aprovada 
l’ordenança  municipal  de  participació  i  informació  ciutadana,   amb  el  vot  afirmatiu  dels  5 
membres del grup municipal de BM-AM i el vot de qualitat de l’Alcalde.

CINQUÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL NOM D’UN NOU CARRER DEL MUNICIPI  DE 
BELL-LLOC D’URGELL

Atès que en data 13 de setembre de 2016, a les 14:41 hores, va ser presentada sol·licitud pel Sr.  
C.J.F., propietari d’un immoble  del carrer L, l’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment, amb la 
finalitat d’aprovar la denominació de la via pública Carrer L, que limita al nord amb la Partida 
Vinyes del Mig  i al sud amb el Carrer Sant Jordi.

Atès que l'expedient ha estat instruït per donar nom  a un nou carrer del Municipi de Bell-lloc 
d’Urgell sempre en compliment del que estableix l'article 75 del Reglament de Població i en la 
Resolució  de  9  d'abril  de  1997  d'instruccions  tècniques  sobre  la  gestió  i  revisió  del  Padró 
Municipal d'Habitants.

Atès  que  en  data  21  d’octubre  de  2016,  amb registre  de  sortida  1466,  es  va  sol·licitar  als  
propietaris  dels  immobles/solars  situats  al  Carrer  L,  que  proposessin  un  nom  per  la  nova 
denominació del Carrer L.

Atès  que  en  data  26  d’octubre  de  2016,  amb  registre  d’entrada  1141,  la  família  R.N.,  van 
proposar  dos  possibles  noms  per  la  denominació  del  Carrer  L,  carrer  MONTSEC  o  carrer 
L’OLIVERA.

Atès que en data 28 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada RE-18, es va presentar una 
al·legació per part del Sr. Ramon Consola Palau.

Atès que en data 3 de novembre de 2016, amb registre de sortida RE-8, es va respondre a  
l’al·legació presentada.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple,  i  aquest  aprova  per  5  vots  a  favor  del  grup 
municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC, el següent 

ACORD:
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PRIMER. Nomenar Carrer Montsec al nou vial d’aquest municipi i de situació segons plànol.

SEGON.  Notificar  a  les  Administracions  Públiques  interessades  i  a  les  Entitats,  empreses  i 
Organismes  que  prestin  al  Municipi  serveis  destinats  a  la  col·lectivitat  [INE,  servei  postal,  
companyia elèctrica, etc.].

TERCER. Facultar l'Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris amb vista a 
l'execució dels precedents Acords. 

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència, voleu comentar alguna cosa.

Sr.  Ramon Consola,  si  referent  a  l’al·legació,  per  a  que la  gent  ho sàpiga,  no és  ficar  una 
al·legació per  ficar-la, el  grup nostre al  seu moment,  els  veïns  del  carrer  van demanar  que 
fiquéssim nom al carrer, i nosaltres vam ficar Travessera Sant Jordi, pel que es veu no es va 
tipificar lo suficientment bé, perquè el carrer L bàsicament és un carrer que fa L, comença al C/. 
Sant Jordi, i finalitza a la Plaça Sant Jordi, ara es veu que s’ha de marcar l’altre carrer, amb això  
nosaltres del nom nosaltres res a dir. Només era el perquè de l’al·legació, que no dupliquéssim 
el nom del carrer, perquè si està aprovat pel Ple. Si en teoria, només és un trosset, i l’altre 
trosset és un altre nom cap problema.

Sr. David Folguera, el nostre vot serà favorable, l’aprovació del nom Montsec a l’antic nom de 
carrer  L,  encara  que  avui  no  existeix  una  llei  de  memòria  històrica  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, sinó que ho faci un veí  directament a través d’un escrit al consistori, encara que 
aquest  canvi  de nom suposés unes molèsties i  despeses que haurien d’assumir els  veïns  i 
veïnes, tant per canviar escriptures, carnets de conduir..., tota la documentació necessària, són 
els arguments que vaig exposar l’altre dia, que vau decidir que no en canviar un nom del carrer  
Alfons XIII. Per tant votarem a favor.

Votacions 
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Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de  
CDC). 

SISÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
D’UNA  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  A  SOL·LICITUD  DE  LA  DIRECCIÓ  GENERAL 
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

ANTECEDENTS 

Atès  que en data 11 de març de 2016 amb número 249 va tenir  entrada en el  registre de 
l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell, la  resolució  del  Director  General  d’Ordenació del  Territori  i 
Urbanisme, de data 10/03/2016 de sol·licitud de revisió d’una llicència corresponent a l’expedient 
construcció unifamiliar al carrer Josep Tarradelles, 13 de Bell-lloc d’Urgell. El contingut de la part 
resolutiva transcrit literalment és el següent: 

“Primer.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell que:
 
1.- A l’empara de l’article 103 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les  

administracions públiques i el procediment administratiu comú, declari lesiva per l’interès públic  
la llicència atorgada en data 9 de desembre de 2010 per decret d’Alcaldia 204/2010, va al senyor  
R.B.B. i a la senyora E.R.R. per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Josep  
Tarradelles  núm.  13.  En  tractar-se  d’un  acte  anul·lable  la  declaració  haurà  d’ajustar-se  al  
procediment previst en l’article 103 de la Llei 30/92, en el ben entès que l’anul·labilitat dels actes  
es fonamenta en la infracció dels articles 38 i 99 del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística  
Municipal de Bell-lloc d’Urgell.

 
3.-  Una vegada finalitzi  el  procediment  d’anul·lació  de la  llicència  restauri  la  legalitat  

urbanística.
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i als interessats”. 

Atès que en data 3 de juny de 2016, amb número de registre d’entrada 597 de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, la Sra. N.G.N. es persona com a interessada en l’expedient citat. 

Per providència d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2016, en relació amb l’expedient de revisió  
d’ofici  de  la  citada  llicència  urbanística,  es  disposa  que  els  serveis  tècnics  municipals  i  la 
Secretaria Interventora emetin el corresponent informe. 

Atès que en data 3 d’octubre de 2016 la Secretaria Interventora emet informe jurídic en relació 
amb el  procediment i  la legislació aplicable per  procedir  a la declaració de lesivitat  de l'acte  
administratiu. 

Atès  que  en  data  13  d’octubre  de  2016  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  231/2016  s’inicia  el  
procediment  per  determinar  la  declaració  de  lesivitat  de  l’acte  administratiu  corresponent  al 

19



Decret  d’Alcaldia  núm.  204/2010,  de  data  9  de  desembre  d’atorgament  d’una  llicència 
urbanística. 

L’esmentada resolució es va notificar a les parts interessades en data 17 d’octubre de 2016, fet 
que queda acreditat a l’expedient. 

Atès que en data 24 d’octubre de 2016 amb registre de sortida núm. 1489 es sol·licita informe als 
serveis tècnics que van informar la llicència urbanística objecte de revisió. 

Atès que en data 27 d’octubre de 2016 amb registre de sortida d’EACAT S/000104-2016 es va 
comunicar  al  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya  les 
actuacions  realitzades  per  l’Ajuntament  relatives  a  la  sol·licitud  de  revisió  d’una  llicència 
urbanística corresponent a l’expedient de referència 2014/054812/L. 

Atès que en data 28 d’octubre de 2016 amb registre d’entrada núm. 1144, el Sr. R.B.B. i la Sra.  
E.R.R. van presentar al·legacions i justificants pertinents, els quals figuren en l’expedient. 

Atès que en data 10 de novembre de 2016 amb registre d’entrada núm. 1212, el  Sr.  David  
Portolés arquitecte i  tècnic  urbanista emet  informe en relació a la llicència urbanística i  dels 
elements  que constitueixen el  motiu  de la sol·licitud de revisió i  que afecten  al  criteri  sobre 
l’establiment de l’ocupació màxima i  dels pendents de coberta, la conclusió de la qual  és la 
següent:
 
“El tècnic que subscriu estima que la llicència concedida a l’edificació situada al carrer Josep  
Tarradelles nº13 i promoguda pel Sr. R.B.B. s’ajusta a les determinacions del POUM segons les  
consideracions fetes en aquest informe” 

Atès que en data 23 de novembre de 2016 es va emetre el certificat de secretaria intervenció 
sobre les al·legacions presentades. 

Atès que en data 25 de novembre de 2016 amb registre d’entrada núm. 1286, els serveis tècnics 
del  Consell  Comarcal  del  Pla  d’Urgell,  el  coordinador  i  la  tècnica  en  funcions  d’arquitecta 
municipal  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  emeten  informe  en  relació  a  l’expedient 
administratiu de revisió de la llicència urbanística de la llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge  unifamiliar  aïllat  al  carrer  Josep  Tarradellas,  número  13,  les  conclusions  del  qual, 
transcrites literalment són les següents:

“A la vista de tot allò dit anteriorment, tenint en compte que el redactat de la normativa del POUM  
vigent ens sembla com a mínim incomplert i difús, quan no clarament contradictori, cosa que es  
tradueix en que cal interpretar-la, entenem que pel que fa a les dues qüestions objecte de la  
resolució de la DGU referent a la llicència atorgada per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a una  
vivenda unifamiliar situada al carrer de Josep Tarradelles, número 13, promoguda per R.B.B.,  
hem de manifestar que: 

A. Pel que fa a l’ocupació de la parcel·la, entenem que de la interpretació del contingut  
la normativa del POUM no se’n desprèn que la pèrgola hagi de computar als efectes  
de l’ocupació. Per la qual cosa, pel que fa a la qüestió el informe favorable del tècnic  
municipal ens sembla correcte.
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B. Respecte a si  la  coberta plana s’ajusta o no al  que es determina a la normativa  
urbanística, entenem que, com a conseqüència d’un deficient redactat de la norma,  
es tracta d’una qüestió interpretable, i de les dos interpretacions possibles el tècnic  
municipal es va remetre a una d’elles.

Cal  dir  al  respecte,  que la  interpretació  de la  inspectora del  Servei  de Disciplina  
Urbanística tindria conseqüències no solament en les futures llicències d’obres, si no  
que totes aquelles cobertes planes o en terrassa existents actualment a la població  
quedarien en situació de volum disconforme. 

C. Atès els comentaris que al llarg d’aquest escrit s’han fet al respecte del redactat de la  
normativa  urbanística  del  POUM  de  Bell-lloc  d’Urgell  en  dues  qüestions  molt  
concretes, recomanem a l’Ajuntament que es faci un estudi en profunditat del seu  
contingut  i  que  es  procedeixi,  si  així  es  considera,  a  modificar  aquells  aspectes  
manifestament deficients”. 

Atès que en data 28 de novembre de 2016 la Secretaria Interventora emet informe en relació a 
l’expedient de revisió de la llicència urbanística a sol·licitud de la DGOTU. 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat  amb el  que  es  disposa en  l'article  107 de la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 22.2.k) i 47.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2.k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
Local de Catalunya. 

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple,  i  aquest  aprova  per  5  vots  a  favor  del  grup 
municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC,  el següent 

ACORD:

PRIMER.  Desestimar  la  sol·licitud  de  revisió  d’una  llicència  urbanística  dictada  pel  Director 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 10 de març de 2016, corresponent a la 
construcció  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  al  carrer  Josep  Tarradelles  núm.  13  de  Bell-lloc 
d’Urgell. 

SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de la  Generalitat  de Catalunya  i  als  interessats,  als 
efectes oportuns.

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència, voleu dir alguna cosa.

Sr. Ramon Consola, primer preguntar a la secretària el sentit del vot, si no ho entenc malament,  
es deixar la llicència tal i com està. No?

21



Sra. Elena Bergés, aclarir que això és resoldre el procediment, això és desestimar, per tant, no 
revisar la llicència urbanística.

Sr. Ramon Consola, no revisar la llicència. 

Sra. Elena Bergés, l’acord està en aquest sentit.

Sr. Ramon Consola, perfecte. Vistos els informes dels arquitectes, els quals el primer arquitecte  
es ratificar en la llicència i l’empara jurídicament, que vam veure els informes, també he vist  
l’informe del Consell Comarcal, dels arquitectes del Consell Comarcal que diuen que l’augment 
de volumetria, és correcte, és una pèrdua, també deia que arribem a aquest procediment, degut 
a una denuncia que hi va haver a Fiscalia, i llavors Fiscalia ho envia a Urbanisme, i Urbanisme 
demana una inspecció aquí a Bell-lloc, la Director emet un informe, i a partir d’aquí s’insta a  
l’ajuntament  per  a  que  faci  l’oportú  amb  la  llicència.  Nosaltres  emetrem vot  favorable,  per  
descomptat, també hem de dir, que si les coses acaben al final revisant la llicència i s’ha de 
modificar  la  teulada,  penso  que  l’ajuntament  haurà  de  pagar  la  teulada,  per  tant  seria  un 
perjudici econòmic per l’ajuntament, punt primer. 

Punt segon, una vegada més el, i aquí ens donen la raó, els tècnics del Consell Comarcal ens  
demanen que revisem el  POUM perquè estem donant  problemes als  mateixos  tècnics,  són 
problemes que penso que es poden solucionar, perquè quan entres en temes d’interpretació, 
tothom pot interpretar el que pot interpretar, si el vas està mig ple o mig buit, algú pot interpretar 
que està mig buit  i  l’altre que està mig ple, per tant jo crec que això ho hauríem de definir,  
aquesta proposta s’ha fet moltes vegades senyor alcalde i  li  torno a fer avui,  assentem-nos  
parlem d’aquests punts, clarifiquem-los, perquè al final es un redactat, no s’ha de modificar, ens  
haurem de ficar d’acord per facilitar la feina als tècnics municipals. Res més, només dir que 
votarem favorablement.

Sr. David Folguera, el fet de que avui estem resolen el procediment d’una revisió d’una llicència  
urbanística que va signar l’anterior alcalde amb un informe favorable de l’arquitecte municipal, fa 
gairebé sis anys, es fruit de la municipalització d’un conflicte urbanístic entre particulars, conflicte 
que  ha  esdevingut  un  lamentable  creuament  de  demandes,  denúncies,  contenciosos 
administratius i finalment la fiscalització del conflicte. Un conflicte que no havia de ser res més  
que una discussió entre particulars, i que ha esdevingut i encara esdevé una gran pèrdua de 
temps pel consistori, interferint també en el funcionament normal de l’administració i una gran 
pèrdua de diners de les arques municipals, que algun dia mirarem de xifrar i del qual avui no en 
signarem pas el final, ja que aquest conflicte demà encara mantindrà als nostre ajuntament en 
tres  contenciosos  administratius  i  amb  la  fiscalització  de  l’afer  arran  de  la  demanda  del  
Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, un afer al qual no han ajudat ni el  
grup municipal de Convergència ni el del PP, una actitud coaccionadora a través dels diferents 
escrits entrats al consistori, lluny de voler mediar un final al conflicte, que alguns són els bons i 
altres són els dolents, des de els ens locals s’ha d’actuar per uns així i per altres aixà.

Damunt la taula, ara hi podem resoldre i per poder resoldre l’afer tenim tres informes, l’informe 
tècnic del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, que declara 
lesiva per interès públic, per excés de metres quadrats construïts, i per no respondre a la teulada 
descrita pel POUM local amb teulada aràbica i pendent. Aquest informe per nosaltres presenta 
avui mancances ja que està fet a través d’imatges aèries, per tant,  pot dificultar la veracitat  
d’alguna d’elles.

El segon informe tècnic és del mateix arquitecte municipal que va informar la llicència municipal  
per a que l’anterior alcalde el signés i per tant defensa la seva postura pel que fa a la teulada a 
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la interpretació del POUM i al·lega els metres de més que diu urbanisme, és una pèrgola que no  
ha de computar en els metres quadrats totals.

El tercer informe tècnic, que va encomanar aquest ajuntament als serveis tècnics del Consell 
Comarcal i recolza la versió de l’arquitecte municipal apel·la al POUM local, apel·la que el POUM 
local té unes mancances de redactat, i per tant dona peu a vàries interpretacions en el tema de 
la teulada, insta a que es modifiqui el redactat del POUM en el contingut més dubtós, va informar 
ja va mesos, als mateixos serveis tècnics del Consell Comarcal elaboressin una proposta de 
modificació  a  fer  en  el  POUM  actual  per  tal  d’esmenar  aquells  aspectes  que  manifesten 
deficients i que representa aquesta norma; com bé has dit Ramon.

Tenim doncs tres informes tècnics, un que es diu que revisem la llicència urbanística, i altres dos  
que no la revisem.  Entenem que tos els  informes tècnics han estat  fets  sota cap mena de 
coacció,  interferència  i  amb  total  llibertat  i  professionalitat  que  requereixen  i  que  per  tant 
garanteixen l’objectivitat, garanteixen també el compliment de la normativa del pla d’ordenació 
urbanística municipal i compleixen amb la legalitat de qualsevol informe tècnic, per això el nostre 
vot també serà favorable, en desestimar la sol·licitud de revisió de la llicència.

Sra. Montserrat Segura, si em permet senyor alcalde, per al·lusions, si que és cert que nosaltres 
hem estat entrant sol·licituds i demandes de papers, però potser perquè nosaltres no a títol de  
regidor ni de ajuntament, sinó a títol personal, estem pagant també les conseqüències de tot 
això que estàs dient tu, perquè els que estem investigats, estem demanant informació, per salvar 
el que no hauríem de salvar, perquè realment no hi ha res que salvar, som nosaltres, per tant,  
em sembla molt greu senyor David que faci aquestes al·lusions en aquests moments.

Sr. Carles Palau, em sembla que no té res a veure el que ha dit ell.

Sra. Montserrat Segura, si que té a veure.

Sr. Ramon Consola, jo referent al David, fas molt incís de que l’alcalde va signar, jo entenc que 
segurament i políticament em deus tenir un carinyo especial, però perquè sàpigues un alcalde 
firma quan primer hi ha un informe tècnic signat, i després hi ha un informe jurídic signat per la 
secretària o secretari i després signar l’alcalde, perquè un alcalde no té sentit si els dos informes  
van en una direcció i l’altre firma cap a un altre, per tant l’alcalde és l’últim que firma. Potser t’has  
deixat aquests punts, que hi havia uns informes tècnics i uns informes jurídics. Has fet l’incís. Ni 
el grup del Partit Popular, ni el grup de Convergència hem fet res, al contrari, jo crec que això és  
un problema entre veïns i ha acabat malament, i aquí ha repercutit al poble, i això costarà diners 
al poble, això ho has clavat. Són diners que es podrien destinar a carrers, o al que fos, però  
bueno és igual, ara estem allà on som. Jo voldria que fessis una reflexió, perquè tothom es troba 
com es troba.

Sr. David Folguera, jo no dic el contrari.

Sr. Ramon Consola, però dona la sensació que com alcalde hagués fet algo malament. Si algú 
va fer algo malament.

Sr. David Folguera, tu vas firmar la llicència perquè tenies un informe tècnic favorable.

Sr. Ramon Consola, i un informe jurídic.

Sr. David Folguera, el jurídic no ho he dit, i això si que és cert.
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Sr. Ramon Consola, i un informe jurídic, perquè el tècnic sempre va avalat pel jurídic, i a partir  
d’aquí, ja us vaig dir un dia, que l’alcalde no te perquè saber enginyeria, ni economia.

Sr. David Folguera, és cert.

Sr. Carles Palau, però Ramon és cert que igual que jo, hem firmat llicències d’obres, però és  
l’únic que ha dit que l’alcalde havia firmat la llicència.

Sr. Ramon Consola, però aquest èmfasis que l’antic alcalde va signar.

Sr. Carles Palau, igual que a mi m’ha tocat signar ordres d’enderroc, a tu et va tocar signar 
llicències. Jo si em permets dos comentaris, que has fet abans, quan dius que fiscalia pressiona 
a Urbanisme.

Sr. Ramon Consola, pressionar no, instar, però m’he equivocat en la paraula. Fiscalia insta a 
Urbanisme i Urbanisme envia a la inspectora, i aquesta treballa amb un google i no entra en la 
casa de la persona.

Sr. Carles Palau, després quan parles de perjudici per l’ajuntament, jo entenc, que donat el cas, 
si tot es basa en un informe tècnic, si l’ajuntament hagués de pagar algun tipus de compensació 
al propietari per una llicència mal donada, l’ajuntament ho hauria de revertir amb el tècnic que va 
signar l’informe.

Sr. Ramon Consola, entraríem en un altre contenciós.

Sr. Carles Palau, hi ha la possibilitat de revertir, amb el tècnic.

Sr. Ramon Consola, de moment Carles hauries de pagar la teulada, i començar un altre judici  
contra una altra persona, i veuríem si guanyaríem o no el judici.

Sr. Carles Palau, el que és cert en aquest tema, és que és complicat i rebuscat, i tal i com ha dit  
el David una qüestió entre veïns ha acabat afectant a tot el poble.

Votacions 

Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de  
CDC). 

SETÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  LA  CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015 

ANTECEDENTS

1. En data 10 de juny de 2016 l’alcalde va disposar iniciar la tramitació administrativa del compte 
general  i  sol·licitar  a  la  intervenció  la  confecció  del  compte  general  i  l’emissió  de  l’informe 
d’intervenció preceptiu.
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2. En data 27 de juliol de 2016 la secretaria interventora va emetre informe favorable relatiu al  
compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2015. 

3.  En  data  8  d’agost  de 2016  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  173/2016,  l’alcalde va  convocar  la 
Comissió Especial de Comptes.

4. En data 29 d’agost de 2016 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar  
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.

5. En data 5 d’octubre de 2016 la secretaria interventora va certificar que el Compte General es va 
exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 168 de data 1 de setembre de 
2016 i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.

6. En data 11 d’octubre de 2016, es presenta al Ple el compte general de l’exercici 2015 per a la 
seva aprovació, i la proposta es rebutjada  per 4 vots a favor del grup BM-AM i 6 vots en contra 
del grup CDC i del grup PPC.
 
7. En data 13 d’octubre de 2016 amb registre de sortida de l’EACAT núm. S/000090-2016 es va 
trametre el Compte General de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de l’exercici 2015 a la Sindicatura 
de Comptes. 
 

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per  
a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.

De conformitat amb l’article 41.6 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes:

 

“6. Als efectes del que estableix l’apartat 5, s’entén complert el tràmit de remissió dels comptes si,  
un cop sotmesos al ple de la corporació local de què es tracti, no són aprovats però es trameten,  
amb caràcter provisional, a la Sindicatura de Comptes amb aquesta condició i amb un certificat  
adjunt que n’acrediti la presentació al ple, sens perjudici de l’aprovació posterior per part de la  
corporació.”

Per tant, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup municipal 
BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal CDC i pel vot de qualitat de l’Alcalde l’adopció del 
següent 

ACORD:
 
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats 
pels següents documents comptables:

- Balanç de situació

- Compte de resultat econòmic patrimonial

- Liquidació del pressupost
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- Estat de canvis del patrimoni net

- La memòria

SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun 
dels seus organismes autònoms.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor 
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.  

TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina l’article 212 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

QUART. Notificar aquest acord a la Sindicatura de Comptes, als efectes legals oportuns. 

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència, vol dir algo.

Sr. Miquel Campàs, aquí una pregunta si us plau, quan es diu la data 11/10/2016, 4 vots a favor 
del grup BM-AM i 6 vots en contra del grup CDC i del grup PP, millor que quedi reflectit que son 
5 del grup CDC i 1 del grup PP.

Sr. Ramon Consola, el nostre vot continuarà sent desfavorable, per ser coherents amb la postura 
que vam adoptar.

Sr. Carles Palau, només comentar un parell de coses, a l’octubre no es va aprovar però si que 
es va presentar a la Sindicatura de Comptes, com consta aquí als antecedents, però tot i això no 
està garantit que el Ministeri d’Hisenda, a través del Tribunal de Cuentas l’accepti, per tant hi ha 
el risc que els diners que provenen de Madrid es congelin. Degut a això i per responsabilitat del  
poble, he cregut convenient presentar un altre cop el compte general al ple, donat que només es  
necessita majoria simple, el grup de Convergència pot continuar votant que no, i restar tranquils 
a possibles conseqüències jurídiques tal  i  com vau explicar  a la última vegada.  I  d’aquesta  
manera el poble surt beneficiat.

Votacions 

Es sotmet a la primera votació la proposta la qual no s’aprova amb el següent resultat: 5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local (en endavant, LBRL). I vist que  
s’ha produït  un empat en la seva votació, d’acord amb els arts.46.2  LBRL, 98.d.  del  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya i  100.2 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
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aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat  
de l’Alcalde.

Es  sotmet  a  segona  votació  la  proposta  la  qual  s’aprova  per  majoria  simple dels  membres 
presents de la Corporació amb el següent resultat: 5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 
5 vots en contra del grup municipal de CDC. 

Seguidament l’Alcalde procedeix a exercir el vot de qualitat. I per tant doncs, queda aprovat el  
compte general de l’exercici 2015,  amb el vot afirmatiu dels 5 membres del grup municipal de 
BM-AM i el vot de qualitat de l’Alcalde.

VUITÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES 
DE GOVERN.

Atès  que  en  l’anterior  Ple   va  donar-se  compte  de  diferents  Decrets  d’Alcaldia,  sent  l’últim 
d’aquests Decrets el 205/2016.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 206/2016 fins al núm. 276/2016 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

ANNEX

Nº DECRET DATA ASSUMPTE

2016/206 08/09/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN  14/09/2016

2016/207 13/09/2016 APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS 

2016/208 13/09/2016 RESULTAT LICITCIÓ BAR CULTURAL

2016/209 14/01/2016
RECTIFICACIÓ  ERROR MATERIAL APARTAT 11 RECURSOS BASES BORSA TREBALL LLAR 
D'INFANTS

2016/210 16/09/2016 APROVACIÓ NÓMINA I LIQUIDACIÓ SOCORRISTES I MONITORS CASAL D'ESTIU

2016/211 16/09/2016 DELEGACIÓ SIGNATURA

2016/212 21/09/2016 LLICÈNCIA CONNEXIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM EXP. 2016/008

2016/213 28/09/2016 APROVACIÓ NÓMINES SETEMBRE PERSONAL  AJUNTAMENT

2016/214 05/10/2016
APROVACIÓ CONVENI SERVEI D'OCUPACIÓ PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I  
EXPERIMENTALS

2016/215 05/10/2016 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 11/10/2016

2016/216 06/10/2016 DESIGNACIÓ MEMBRES TRIBUNAL PROVES BORSA TREBALL LLAR D'INFANTS

2016/217 06/10/2016 APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL ASPIRANTS BORSA TREBALL LLAR D'INFANTS

2016/218 06/10/2016 CANVI TITULAR DE NÍNXOL

2016/219 07/10/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/070)

2016/220 07/10/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/221 07/10/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/222 07/10/2016 COMPAREIXENSA I DESIGNACIÓ  REPRESENTACIÓ CONTENCIÓS ADMIN 300/2016

2016/223 07/10/2016 COMPEREIXENSA I DESIGNACIÓ  REPRESENTACIÓ CONTENCIOÓS ADMIN 301/2016

2016/224 07/10/2016 ORDRE DE PAGAMENT 

2016/225 10/10/2016 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ  INVERSIONS MILLORA GESTIÓ DE L'AIGUA D'ÚS PÚBLIC
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2016/226 11/10/2016 BAIXA REBUT ESCOMBRARIES PER CANVI TITULAR (Exp. 13/206)

2016/227 11/10/2016 LLICÈNCIA CONNEXIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/009)

2016/228 11/10/2016 EXCLUSIÓ DE L'ADJUDICATARI DEL  PROCEDIMENT DE LICITACIÓ BAR CULTURAL

2016/229 13/10/2016 BAIXA REBUT  ESCOMBRARIES PER CANVI DE TITULAR

2016/230 13/10/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN  18/10/2016

2016/231 13/10/2016 INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'UNA LLICÈNCIA URBANÍSTICA

2016/232 17/10/2016 APROVACIÓ CONVENI CONSELL COMARCAL CATALUNYA EMPREN 2016

2016/233 19/10/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/234 20/10/2016 ORDRE DE PAGAMENT 

2016/235 19/10/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/073)

2016/236 24/10/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2014/089)

2016/237 24/10/2016 PARALITZACIÓ ACTIVITAT CRIA I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS

2016/238 25/10/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/075)

2016/239 25/10/2016 BAIXA DESPATX INCUBADORA

2016/240 25/10/2016 APROVACIÓ DEFINITIVA  ASPIRANT BORSA TREBALL LLAR D'INFANTS

2016/241 25/10/2016 BAIXA REBUT ESCOMBRARIES PER CANVI TITULAR (Exp. 15/2016)

2016/242 25/10/2016 BAIXA REBUT ESCOMBRARIES PER CANVI TITULAR (Exp. 16/2016)

2016/243 27/10/2016 APROVACIÓ NÓMINES PERSONAL MES D'OCUTBRE

2016/244 28/10/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/072)

2016/245 28/10/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN 02/11/2016

2016/246 02/11/2016 BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ REBUT CEMENTIRI PER ERROR EN EL DNI 

2016/247 03/11/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/248 03/11/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/249 04/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/069)

2016/250 04/11/2016 ORDRE DE PAGAMENT 

2016/251 07/11/2016 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ BAR CULTURAL

2016/252 07/11/2016 BAIXA INCLUSIÓ INDEGUDA PADRÓ D'HABITANTS

2016/253 07/11/2016
INCOACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ O CADUCITAT INSCRIPCIONS PADRONALS NO 
COMUNITARIS

2016/254 08/11/2016
APROVACIÓ INICIAL ESTATUTS  CONSTITUCIÓ JUNTA COMPENSACIÓ PAU- 16  CAN 
FOLGUERA 

2016/255 08/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/078)

2016/256 08/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016 076)

2016/257 09/11/2016
APROVAR I SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA D'ACCIÓ ENERGIA SOSTENIBLE I  
CLIMA

2016/258 17/11/2016 RECONEIXEMENT DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 

2016/259 10/11/2016 CANVI TITULAR DE NÍNXOL

2016/260 11/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/071)

2016/261 11/11/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 15/11/2016

2016/262 14/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/079)

2016/263 14/11/2016 CONCESSIÓ OBRA NÍNXOLS CEMENTIRI

2016/264 16/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2015/067)
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2016/265 22/11/2016 RECONEIXEMENT DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 

2016/266 16/11/2016 ENDERROC PARCIAL OBRRES JA EXECUTADES 

2016/267 17/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/077)

2016/268 13/04/2016 LLICÈNCIA ACTIVITAT ADEQUACIÓ CAPACITAT PRODUCTIVA (EXP. 05/2016)

2016/269 22/11/2016 NOMENAMENT DIRECCIÓ D'OBRES CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS

2016/270 21/11/2016 NOMENAMENT SELECCIONADA LLOC DE TREBALL LLAR D'INFANTS

2016/271 22/11/2016 LLICÈNCIA CONNEXIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/010)

2016/272 22/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/056)

2016/273 24/11/2016 COMPAREIXENSA I DESIGNACIÓ  REPRESENTACIÓ CONTENCIÓS ADMIN 501/2016

2016/274 24/11/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/275 24/11/2016 ORDRE DE PAGAMENT 

2016/276 225/11/2016 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2016

 
Donar  compte  de  les  Actes  de  la  Junta  de  Govern  Local  i  dels  acords  adoptats  de  data: 
18/10/2016, 02/11/2016.

ANNEX JUNTES DE GOVERN

DATA ACORDS

18/10/2016
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DECLARACIÓ DE NO IDONEÏTAT LLICÈNCIA AMBIENTAL SR. 
ENRIC CERQUEDA SECANELL 

(14/2016)
RESOLUCIÓ DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L'INICI D'ACTIVITAT PERRUQUERIA SRA. 
MONICA DIAGUEZ VILLANUEVA

 RESOLUCIÓ PROVISIONAL REVISIÓ PERIÒDICA LLICÈNCIA ACTIVITAT BOGASOL SA

 
RATIFICACIÓ DECRET 209/2016 RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES BORSA TREBALL LLAR D'INFANTS

02/11/2016
RESOLUCIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D'UNA LLICÈNCIA D'ACTIVITAT RAMADERA 
PORCINA D'ENGREIX A FAVOR DEL SR

(15/2016) ANTONIO ALENTÀ SOBREVALS

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència voleu comentar algo.

Sr.  Ramon  Consola,  abans  has  fet  esment  en  un  decret  d’una  ordre  d’enderroc,  jo  li  volia 
preguntar a la secretària, a partir d’ara quin procés hi ha a seguir, que el senyor alcalde ha donat  
30 dies per refer la situació.

Sra. Elena Bergés, em remeto al decret i a l’informe jurídic, allí hi és el procediment.

Sr.  Carles  Palau,  jo  et  puc  informar  al  respecte,  que  hi  ha  un  contenciós  i  ara  depèn  del 
contenciós, hi ha un contenciós sobre aquest decret i fins que no es resolgui.

Sr. Ramon Consola, però jo entenc que s’ha de fer un recurs de reposició de l’ordre d’enderroc,  
que no està d’acord amb el decret que has fet, penso jo.
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Sr. Carles Palau, no la persona té dos opcions, una és recurs de reposició davant de l’alcalde i 
l’altra anar directament al contenciós, pot optar per una de les dos, i ha optat anar directament al  
contenciós.

Sr. Ramon Consola, llavors hauria de ser un jutge que fes un interdicte que parés. Si no es així, 
això va contant igual.

Sr. Carles Palau, si clar, però alhora de fer el contenciós ja demanes la paralització de la mesura i  
llavors el jutge ens ha de notificar a nosaltres la paralització de la mesura.

Sr. Ramon Consola, és que com el tinc aquí per això t’ho he preguntat, a partir d’ara ja em llegiré  
els informes.

El Ple es dóna per assabentat. 

NOVÈ.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RENDICIONS  FETES  AL  MINISTERI  D’ECONOMIA  I 
HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R TRIMESTRE 2016 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  (LLCM), 
estableix al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i  remetre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 

Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum: TERCER TRIMESTRE 2016: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  149.919,91 euros 

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 70.069,37 euros

Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell 
equivalent al tercer trimestre de 2016, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol. 

El període mig de pagament 3r. TRIM. 2016:  12,83 dies

El Ple es dona per assabentat.

Sr. Carles Palau, voleu dir alguna cosa en aquest punt.

Sr. Ramon Consola, no.

El Ple es dóna per assabentat. 

DESÈ. MOCIÓ DE SUPORT A LES INSTITUCIONS I CÀRRECS ELECTES INVESTIGATS PER 
ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL PROCÉS SOBIRANISTA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  passat  27 de juliol  el  Parlament  de Catalunya va ratificar  les conclusions  de la Comissió 
d’Estudi del Procés Constituent que estableixen que “actualment, no hi ha cap marge d’acció per 
al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal 
espanyol”  i  que,  per  tant,  “l’única  manera  possible d’exercir  aquest  dret  és  per  la via  de la 
desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi”. Entre les conclusions, també es reconeix 
que el Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme, una fita 
que ha suposat un pas important per complir amb el mandat democràtic sorgit de les eleccions 
del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la República Catalana.

El  debat de les conclusions al  Ple del  Parlament de Catalunya va generar  un cop més una 
actuació per  la via  judicial  per  tal  d’impedir  la llibertat  d’iniciativa  i  d’expressió als  diputats  i  
diputades. Concretament, la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar una querella contra la 
presidenta  del  Parlament,  Carme  Forcadell,  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya 
acusada dels delictes de prevaricació i desobediència per haver permès que la cambra catalana 
votés el full de ruta. 

El de la Carme Forcadell no és, però, l’únic cas en que càrrecs electes són investigats per la  
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència 
de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica,  
lliure i democràtica. També són exemple de l’atac a les institucions catalanes i de la incapacitat  
del govern espanyol de resoldre de manera dialogada els conflictes polítics l’assetjament judicial  
contra  Carme Forcadell,  Montserrat  Venturós,  Joan  Coma,  Oriol  Lladó,  Agnès  Rotger,  Jose 
Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb, Francesc Duran, Artur Mas, Irene Rigau, Francesc 
Homs, Joana Ortega i Santi Vidal, entre altres, a més dels més de 401 recursos i denúncies 
contra  municipis  i  electes  catalans  per  diverses  actuacions  relacionades  amb  el  procés 
sobiranista. 

Atès que la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, al Tribunal Superior de Justícia acusada dels delictes 
de prevaricació i desobediència per haver permès que la cambra catalana votés el full de ruta.

Atès que l’alcaldessa de Berga Montserrat Venturós ha estat detinguda per haver-se negat a 
declarar  després  de ser  investigada  per  delicte  electoral  per  haver-se negat  a  despenjar  la 
bandera estelada del balcó de l’Ajuntament durant les eleccions del 20 de desembre i del 27 de  
setembre.

Atès que el regidor de Vic, Joan Coma, ha estat citat a declarar davant l’Audiència Nacional 
acusat  del  delicte  d’incitació  a  la  sedició  haver  apel·lat  a  la  desobediència  dels  tribunals 
espanyols en un ple municipal del 9 de desembre en el qual es votava una moció de suport a la 
proclamació del Parlament per al començament de la “desconnexió” de Catalunya amb la resta 
d'Espanya.

Atès que sis regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona, Oriol Lladó, Agnès Rotger, Jose 
Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran han estat citats a declarar als 
jutjats de la ciutat per haver obert l’Ajuntament el 12 d’octubre.

Atès que l’expresident Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs i Joana Ortega 
són investigats per delictes de desobediència i prevaricació per haver organitzat la consulta 
sobiranista del 9 de novembre.
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Atès que el Senador Santi Vidal ha estat recentment sancionat de tres anys de suspensió de sou 
i feina per redactar en el seu temps lliure, un esborrany de la futura constitució catalana 

Atès que s’han interposat més de 401 recursos contra municipis i electes catalans per diferents 
motius  relacionats amb el  procés  sobiranista tals  com obrir  els  ajuntaments el  12 d’octubre,  
aprovar mocions a favor del procés, per penjar l’estelada al balcó dels ajuntaments en període 
electoral, entre altres.

Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es mou proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC, el següent 

ACORD: 

PRIMER.  Denunciar  la  persecució  judicial  a  que estan sotmeses  les  institucions  catalanes  i 
càrrecs  electes  relacionats  amb  el  procés  sobiranista  i  condemnar  la  judicialització  de  les 
qüestions polítiques per part del govern espanyol.

SEGON.  Manifestar el suport de l’Ajuntament a les institucions i càrrecs electes investigats per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya 
o  per  qualsevol  altra  expressió  de  les  seves  opinions  polítiques  de  forma  pacífica,  lliure  i  
democràtica.

TERCER.   Comunicar  aquest  acord  als  grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya,   als 
Ajuntaments de Badalona, Vic i Berga, i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Intervencions 

Sr. Carles Palau, grup de Convergència voleu comentar alguna cosa.

Sra.  Rosa Buira,  si  volem fer  el  comentari,  que continuem sense entendre aquest  afany  de 
l’equip de govern de presentar les mocions en nom del grup BM, enlloc en nom de presentar-les  
en nom d’Ajuntament, que és qui realment representa a tots.

Malgrat aquesta incongruència això no suposa per nosaltres cap impediment per adherir-nos al  
que considerem lògic i coherent, som dels que pensem que les coses que estan bé, estan bé, i  
les que coses que estan malament, estan malament, independentment de qui les presenti. 

Estem d’acord en que és una greu injustícia per respectar i desenvolupar un acord de ple es 
penalitzi  a la presidenta del  Parlament  i  a tots  els  responsables per  complir  amb el  mandat 
democràtic dels ciutadans de Catalunya, considerem molt encertat, senyor Alcalde, que proposi 
adherir-nos a aquesta moció. Considerem també que es una mostra de sensibilitat per part de 
l’equip  de  govern  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  envers  els  càrrecs  electes  investigats  de  la 
Generalitat i  del Parlament de Catalunya; el que considerem una llàstima i ens sap greu que 
aquest  mateix  equip  de  govern  no  tingui  la  mateixa  sensibilitat  envers  els  càrrecs  electes 
investigats del seu poble, es a dir, els seus companys regidors.

Vostè ens demana que ens unim a la denúncia de judicialització de les qüestions polítiques, 
pensem que vostè  que hauria  d’haver  fet  alguna cosa per  aturar  en primer moment  aquest 
procés de judicialització per qüestions administratives, basat en interessos polítics que vivim en 
aquests moments al nostre poble, però be som gent de seny i gent coherents i  per tant ens  
adherim a la moció i votarem que si.
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Sr. David Folguera, donarem suport incondicional a tots i  totes els càrrecs electes perseguits 
judicialment  per  motius  polítics,  per  defensar  la  llibertat  de  Catalunya,  en  defensa  de  la 
democràcia i en contra de la judicialització de la política, hem de respondre com un sol poble, 
imputar  penalment  un  càrrec  electe  per  defensar  les  seves  idees  de  manera  pacífica  i 
democràtica, és un escàndol democràtic i una vulneració greu de la llibertat d’expressió, a més 
també  en  l’àmbit  legislatiu  català  es  troba  davant  d’una  ofensiva  del  govern  espanyol,  de 
judicialitzar la política i recorre davant el Tribunal Constitucional normes que afecten als drets 
bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya.

Des de principis d’any hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos 
presentats pel govern, davant un tribunal mancat de legitimitat; les lleis darrerament suspeses en 
els àmbits de l’accés a l’habitatge, competicions esportives, igualtat efectiva entre homes i dones, 
o el codi del consum, tenen un fort impacte social, els marcs judicials també s’han dirigit a les 
institucions catalanes amb la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la 
Llei de Governs Locals, altres solucions com la que ha creat inconstitucional la prohibició de la 
pràctica del “fracking”, la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear, atempten directament  
el model de país acordat en la càmera legislativa catalana.

A cada acció  judicial  contra  els  nostres  representants  polítics  i  contra  les  institucions  i  lleis 
catalanes, es produeix un nou atac a les institucions catalanes i una nova ocasió que evidencia 
la  decisió  de  resoldre  de  manera  dialogada  els  criteris  polítics,  per  tot  això,  votarem 
favorablement la moció.

Sr. Carles Palau, jo només un comentari, ja ho vas dir al darrer ple que vam presentar una moció, 
entenc que com a grup municipal tenim el mateix dret que vosaltres en presentar mocions.

Sra. Rosa Buira, si.

Sr. Carles Palau, com a grup municipal parlo.

Sra. Rosa Buira, considero que si es una moció que realment ens ha d’implicar a tot l’ajuntament,  
penso que estaria be que es presentés en nom d’Ajuntament de Bell-lloc, no a nom d’un grup  
particular, teniu tot el dret i a més, repeteixo com que la decisió és de l’equip de govern, en 
aquest moment us toca decidir a vosaltres, i vosaltres ho decidiu d’aquesta manera, per tant res  
a dir.

Votacions 

Es sotmet  a  votació  la  moció  la  qual  s’aprova  per  unanimitat  dels  membres  presents  de la  
Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de  
CDC). 

ONZE. PRECS I PREGUNTES

Sr. Carles Palau, hi havia alguna resposta pendent de l’altre ple, voleu que les responguem ara.

Sra. Rosa Buria, si.
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Sr. David Folguera, sobre el tema de les copes, la diferencia de preus que hi havia entre una 
factura i una altra, la primera factura que era la del Athletic Club Bell-lloc, eren dos trofeus pel 
futbol sala i la del trofeus del CEPU eren quatre trofeus, no eren dos només.

Sr. Ramon Consola, volia preguntar al David, vas penjar a la xarxa, una vegada vam aprovar allò 
de treure el títol honorífic a aquests senyors que no els hi tocava, ho podem dir així, que Bell-lloc  
era menys feixista, segons vaig llegir, jo crec que la gent de Bell-lloc no s’ha sentit mai feixista, jo  
aquí discrepo bastant amb tu. Si el sentit és ser feixista per què vam treure aquests dos, que en 
teoria son feixistes, segons tu, jo entenc que té un altre significat. 

A part que el tema del feixisme, que ve del llatí,  fascis, i això és el símbol que portaven els 
romans que després van triar els militars, que són aquelles trenta bares d’om que van lligades  
amb una cinta vermella, el que porten la Guardia Civil, el que tenen els francesos a la seva 
bandera, i el que penjaven els romans, i això s’ho van apropiar els militars, el que normalment 
els feixistes que tu ets refereixes són gent autoritària, que es van apropiar del “ trifasiu” i es van 
apropiar de la UTTS, l’autoritari és aquest que aplica la seva llei i no accepta la dels demés, i  
tampoc ben bé exacte, ni tampoc la opinió dels demés. 

Llavors jo et vull dir una cosa David, aquí el tema del autoritarisme potser l’hauríem d’analitzar, jo 
tinc companys i companyes que et van enviar coses pel facebook, i segurament tu avui ets una 
persona  pública  com  tots  nosaltres,  i  quan  una  cosa  no  t’agrada,  el  que  no  pots  fer  es 
capar-los-hi  la entrada,  jo crec,  aquesta és  una;  dos,  penso que una  persona ha de saber 
acceptar el que diuen els demés, i si els demés diuen que és blanc, encara que tu tinguis la 
opinió de negre, el que has de fer és acceptar-ho, i no després per darrera dir coses que no  
toquen.

En aquest aspecte també referent  al  que ha dit abans la Rosa, quan nosaltres vam tenir  la  
desgràcia aquesta de que ens van encausar, entenc que per una causa injusta, suposo que al  
final serà així, va haver descàrregues massives de wathsapp, de gent molt pròxima a vosaltres, 
que anava tirant porqueria per la xarxa, i penso que això és molt lleig. Hem de mesurar les 
paraules i més quan les tenim aquí. Aquesta és una.

L’altre dia vas dir, referent al senyor del PP, que tu estaves content, perquè ens donava suport,  
suposo que et referies a que ens donava suport a nosaltres, si el senyor Rispa ens donés suport 
a nosaltres, avui l’equip de govern seria d’un altre color, per tant ell dona suport a una proposta 
que creu ell que és correcta, però no ens dona suport a nosaltres, et torno a repetir, si ens donés 
suport a nosaltres, manaríem nosaltres, o manaria ell, perquè al final també podria manar ell,  
que és qui te la clau.

Referent a l’Antonio Rispa, ara ja parlo a nivell personal, amb tot el currículum que té, com tots, 
com jo  tinc  el  meu,  tu  tens  el  teu,  els  altres  tenen  el  seu,  és  una  persona  noble  i  bona, 
segurament que aquí a Bell-lloc si hagués de guardar la cartera i la gent decidís entre tu o ell,  
segur que molts triarien ell, segur però molts. Vull dir que em dir que hem de respectar la gent. 

Una altra cosa, que també està mal feta, que hem vist a la xarxa, si tu has aprofitat per mirar 
plens, l’Antonio Rispa, és del PP però penso que és un bell-lloquí i un català com molts que són 
d’un altre partit i no són d’aquest partit espanyolista, l’Antonio Rispa es va abstenir a l’Hisenda 
Catalana, i tu ho vas enviar al PP i al PAPA i a tot arreu, val, i jo et dic que això no està bé. 
L’Antonio Rispa aquí es va comportar com un cavaller, com una persona del poble, que estima 
Catalunya, independentment del partit que milita; i això no es fa, anar a buscar plens del 2008 ó 
del 2009, per a veure que havia votat la gent i enviar-lo al seu partit, penso que això no es fa.
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I ara per acabar, que també és a prop del teu entorn, hi ha gent que diu que nosaltres no vam 
deixar diners a la caixa, això és mentida, a l’acta d’arqueig vam deixar 192.000,00 €, ho hem dit 
per activa i per passiva, subvencions per cobrar, també ho hem dit per activa i per passiva, el 
tema del  cementiri,  no s’està fent  perquè nosaltres no volem, això es mentirà perquè es va 
aprovar en un ple, ja fa molt temps, i si no ho heu fet és perquè no heu volgut, hi ha partida  
pressupostaria, es va aprovar i heu fet tot el procés que havíeu de fer, ara he vist que a les actes 
de la Juntes de Govern, ho esteu licitant.

Llavors jo només et diré una cosa, em dones permís a mi, o a algú que senti això, si algú ens diu 
això, li podem dir de part teva que es un embustero.

Sr. David Folguera, clar. Bueno en el sentit que una persona que t’ho diu que jo li he dit.

Sr. Ramon Consola, jo entenc que si.

Sr. David Folguera, jo això no li he dit a ningú, per tant.

Sr.  Ramon  Consola,  llavors  jo  a  aquesta  persona  li  puc  dir  que  es  un  embustero o  una 
embustera.

Sr. David Folguera, si sí, sense cap mena de problema.

Sr. Ramon Consola, en aquests paràmetres.

Sr. David Folguera, nosaltres no hem dit mai que no hi hagués diners a la caixa.

Sr. Ramon Consola, persones molt a llegades ho diuen, que no vam deixar ni cinc.

Sr. Carles Palau, això no s’ha dit mai. No podem controlar el que diuen les altres persones, 
seguint l’argument que segueixes tu, també et puc dic que algú molt proper al teu entorn, la 
vegada que el  dia 11 de setembre,  vam penjar la bandera negra, va fer uns comentaris pel 
facebook, ficant-nos de tot, i ens es igual. Jo no puc controlar, ni cap dels cinc que som aquí, 
que parlin terceres persones.

Sr. Ramon Consola, torno a repetir la pregunta, podem dir que es un embustero de part vostra.

Sr. David Folguera, de part meva, si vols.

Sr.  Carles  Palau,  sempre  que  ens  pregunta  algú  del  poble,  diem  el  mateix,  tenim  altres 
problemes, però deute zero i diners al banc, això és des del primer dia. L’altra cosa es que no 
vulguem gastar més del que tenim; però d’aquí extreure que no hi ha diners a la caixa, aquest 
missatge no l’hem dit mai.

Sr. Miquel Amorós, el que tampoc podem fer es agafar que el que diuen ells, sigui com si fos en 
veu nostra.

Sr. Ramon Consola, igual que parleu vosaltres amb gent del poble, jo també hi parlo, i m’arriben 
comentaris, com tema de les associacions, diuen que no tenen diners que no arriben diners.

Sr. Carles Palau, ara han demanat subvencions totes les que han volgut.
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Sr. Ramon Consola, d’acord, llavors si alguna persona diu això, jo li puc dir, escolta  fulano, 
mengano i sotano que són de l’equip de govern, m’han dit que puc dir que sou uns embusteros, 
que això és mentida, que ells no ho han dit.

Sr. David Folguera, potser que preguntis primer això, si ho hem dit nosaltres.

Sr. Carles Palau, jo crec que un dels problemes que tenim en aquest poble, que les converses 
es fan als bars, i que el que es diu al bar, va a missa, crec que si algú te un dubte, ha d’anar a la  
font de la informació i preguntar-ho.

Sr. Miquel Amorós, també penso que preguntar-ho aquí al Ple és una manera de aclarir-ho, per 
part vostra, penso que està bé.

Sr. Ramon Consola, i després el que em dol, que aquí som un col·lectiu, que abans ho has dit 
amb el tema de la llicència urbanística; que Bell-lloc són 2.400 persones, molt poca gent, som 
una comunitat, és un poble relativament mig, i és penós que al final acabarem un sector de gent, 
segurament no parlant-nos, i d’aquí dos anys, segur jo tornaré a fer de pagès, tu treballaràs, i  
amb tots els respectes per les professions, perquè jo igual respecto a un enginyer que amb una 
persona que escombra, com aquell que és pagès, com aquell que poda, com a tu, com a algú 
altre, i és llastimós que d’aquí dos anys, segurament jo faré de pagès, és la meva professió, i 
sempre ho he dit que m’encanta, i tu continuaràs fent el que fas, i segurament que ens girarem  
la cara, i això és llastimós, no ens parlarem.

Sr. Miquel Amorós, penso que té fàcil solució.

Sr. Ramon Consola, no.

Sr. Miquel Amorós, penso que les coses es poden parlar sempre.

Sr. Miquel Campas, al seu moment la vam oferir i no la vau voler acceptar.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres l’hem ofert moltes vegades.

Sr. Ramon Consola, l’oferta la vam fer nosaltres, no ens equivoquem.

Sr. Carles Palau, quina oferta Ramon.

Sr. Ramon Consola, això és massa tard ja.

Sr. Carles Palau, quina oferta, vull saber si parlem tots del mateix.

Sr. Ramon Consola, home si, nosaltres estem en una situació, que ja sabeu com estem, i la 
primera oferta la vam fer nosaltres.

Sr. Carles Palau, quina.

Sr. Ramon Consola, home, la que tots els grups de Bell-lloc havíem fet el mateix, alhora de 
cobrar, estem parlant.

Sr. Carles Palau, allò ens ho vas demanar a un grup de gent, que som nous tant en política com 
aquí a l’ajuntament.

Sr. Ramon Consola, vam parlar quan hi ha va haver el problema, quan havíem de parlar.
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Sr. Carles Palau, deixa’m acabar d’expressar, quan ens vas demanar això, que per cert, al meu 
cantó de telèfon estava jo sol, i al teu ara m’acabo d’enterar que éreu tants.

Sr. Miquel Campàs, si perquè normalment ens reunim.

Sr. Carles Palau, evidentment que ho vaig transmetre. El que et vull dir és que ens vau demanar, 
o em vas comentar que, s’havia fet tot bé, en un període que nosaltres no havien sigut, com ho  
podem justificar.

Sr. Ramon Consola, jo et vaig dir, que havíem de signar tots els grups polítics un document que  
aquí a Bell-lloc cap regidor havia fet res mal fet, en aquest sentit del cobrament.

Sr. Carles Palau, però ens estàs parlat d’una època que nosaltres ni estàvem en política, ni a 
l’ajuntament, i tècnicament igual que tu; tu sempre m’ho recalques que ets pagès i que no entens 
de lleis, jo sóc un simple funcionari, i entenc el que entenc, i en aquest cas no; que t’he de dir  
que he de firmar un document sobre un tema que no tinc coneixement, evidentment vam dir que 
no. Si això us ho vau prendre com una ofensa, em sap greu.

Sr. Miquel Campàs, ja t’ho hem dit més d’una vegada.

Sr. Ramon Consola, en una segona denuncia que des de la primera línia fins a la última és una 
autèntica mentida, perquè aquesta segona denuncia, l’altre dia la vas rectificar tu, que és una 
autèntica mentida, quan va haver els dos accidents dels cotxes, tu mateix dius al diari i a la 
premsa que et fiques en contacte amb la Generalitat a Carreteres. La denuncia diu que això és  
de Diputació.

Sr. Carles Palau, separem una cosa de l’altra, una cosa és que qui posés la denuncia anés a 
Diputació a preguntar, i l’altra és que qui posés la denuncia creu o cregués que allò estava mal 
fet, potser van anar a trucar a la porta equivocada.

Sr. Miquel Campas, l’oferta nosaltres us vam dir que la compartíssiu amb nosaltres i vau dir que 
no, manca d’experiència, diguem-ho com vulgueu, però en cap moment heu rectificat, per tant 
crec que continueu amb la inexperiència.

Sr. Miquel Amorós, no és per la inexperiència, és pel fet de que nosaltres no érem presents al  
moment que va passar això, i una altra cosa, la nostra contraoferta va ser que ens assentéssim 
un dia i parlar-ho tot.

Sr. Ramon Consola, però com havíem de parlar-ho Miquel, si ens havien ficat al diari, ens han 
emmerdat totes les famílies, i anem per tot arreu com a lladres.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres no us hem fotut al diari.

Sr. Ramon Consola, no t’ho dic això.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres no tenim res en contra vostra.

Sr. Ramon Consola, Miquel, el que li vaig dir al senyor Alcalde, és que nosaltres ja estàvem 
emmerdats, a nosaltres ja tant ens donava, perquè almenys haguessin vist algun gest per part 
vostra durant aquest temps, no hem vist cap ni un.
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Sr. Carles Palau, sempre que he fet comentaris en públic, i sempre que m’ha preguntat pel tema,  
jo sempre he dit el mateix, que sempre hem respectat la presumpció d’innocència. Ho pots mirar  
en més d’un article, ho pots escoltar la última vegada que em van fer l’entrevista a Radio Ponent, 
que els divendres a les dotze, sinó m’equivoco, toca un alcalde de la comarca, vam estar parlant  
del tema, i ho vaig acabar de recalcar, i cada vegada que em truca un periodista sobre el tema,  
sempre els hi he dit el mateix, primer no farem comentaris fins que no s’acabi tot això, i segon 
que nosaltres sempre hem cregut amb la presumpció d’innocència de tothom.

Sr. Ramon Consola, però això no estàs inventant res, una persona surt aquí fora i li fot un tiro,  
davant nostre, a un altre, i aquella persona, i tu ho saps que treballes al jutjat, te la presumpció  
d’innocència fins que no el jutgen.

Sr. Carles Palau, però si hi ha testimonis presencials.

Sr. Ramon Consola, que les coses funcionen així, lo de la presumpció d’innocència ja es dona 
per establert, un és presumpte innocent fins que no el jutgen, això està clar, aquesta sempre hi  
és, aquesta ja la tens.

Sr. Carles Palau, ho hem fet públic, diferent fos que diguéssim que s’han trobat el que s’han 
buscat, això no ho hem fet mai.

Sra.  Montserrat  Segura,  penso  que  ja  no  es  el  que  vosaltres  digueu  que  creieu  en  la 
presumpció d’innocència,  que evidentment que hi creieu, vosaltres i tothom. Fa un no res ens  
adherim a una moció i donem per suposat, val que un acord de ple, passa per damunt de tot,  
això. Aquí som a Bell-lloc, som 2.400 habitants, i no només, no heu vingut i heu dit, escolteu,  
creiem en la presumpció d’innocència, i això és un acord de Ple, i està documentat, i en tot cas 
es un defecte administratiu, perquè es l’únic que hi ha, un defecte administratiu, en tot cas, aquí 
ningú s’ha ficat un duro a la butxaca, no només no feu això, sinó que teniu els santíssims no ho 
sé, de dir en un Ple que venim a demanar uns papers, posem pals a les rodes, per les vostres 
coses, home, no fotem. No fotem, i després em diuen que us voleu assentar amb nosaltres a 
parlar, per privat ho heu dit, els uns i els altres, però públicament a mi, ningú m’ha dit que es vol 
assentar amb mi a parlar, ningú, des de l’alcalde fins a l’últim regidor, cap, per privat ho heu fet i  
no ho heu portat endavant, però públicament no ho heu fet cap.

Sr. Carles Palau, no ho hem portat endavant, per què?

Sra. Montserrat Segura, no ho sé, això li hauries de preguntar a la persona que ho va fer pel  
privat.

Sr. David Folguera, sobre el tema del meu facebook, el  facebook és un món molt gran el pots 
tenir molt obert o molt tancat, després has dit que han escrit, al meu facebook no pot escriure 
ningú.

Sr. Ramon Consola, al facebook, o a les xarxes.

Sr. David Folguera, al meu  facebook personal, no pot escriure ningú, el tinc capat, només hi 
publico jo,  una  altra cosa és  que hi  hagi  una  pàgina de  facebook que és  diu Bell-lloc que 
gestiono jo, i altra gent, i aquí hi surten missatges, evidentment que surten missatges, es pot  
publicar de tot, de la mateixa manera que es va vetar un comentari  que després va quedar 
penjat, perquè per idees xenòfobes també hem deixat de publicar, i un dels altres exemples és el  
famós, no diré ni el nom, perquè encara el farem més famós, que discrepava molt de vosaltres,  
un nom anònim que també va estar capat, des del primer dia en aquest blog, i el que vull dir és  
que el comentari aquell jo el vaig mal interpretar quan el vaig llegir, i a l’endemà vaig dir que no 
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es publicava res, amb aquella persona ja vaig parlar i em va dir els motius pels que no l’havia  
publicat.  Al  meu  facebook no pot  escriure ningú, i  a la pàgina de Bell-lloc el  filtratge hi  és, 
evidentment que hi és, perquè no es pot permetre tot. I després parles de terceres persones, jo 
puc tenir gent molt propera a mi, que no pensa com jo. 

I al final, sobre el tema de l’Antonio Rispa, jo a l’Antonio Rispa li tinc tot el respecte i carinyo com 
li podeu tenir vosaltres, he crescut amb ell. Una altra cosa és que jo pugui discrepar amb ell i 
aquí  ens pogués discutir, però jo a ell  li  tinc la mateixa estima que li  teniu vosaltres, el  tinc 
considerat com una bona persona com el teniu vosaltres, no hi tinc cap mena de problema en  
això. L’altra cosa és que vosaltres, si que heu dit, que nosaltres l’havíem tractat de nazi, i això si  
que no és així.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues 
hores i quaranta-dos 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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