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05/16- ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL 6 de juliol de 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 5/2016  
Caràcter: Ordinària  
Data: dimecres, 6 de juliol de 2016.  
Horari: de les 22:00 a les 24:00 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-
dos hores del dia 6 de juliol 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.  
 
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    
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 
onze dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 

 
 
Tot seguit, es passen a tractar els assumptes inclosos en l’odre del dia:  
 
 
1r.- 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. 
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Atès que s’han dut a terme, els Plens Ordinaris de 14/01/2016, 21/04/2016 i els Plens 
extraordinaris de 19-11-2015 i 12-05-2016, 30-05-2016  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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les actes  dels Plens Ordinaris de 14/01/2016 i els Plens extraordinaris de 19-
11-2015 i 12-05-2016, 30-05-2016. S’incorporen les esmenes del document presentat pel grup 
municipal de CDC a l’acta de la sessió extraordinària del 19/11/2015.   
 
Segon.- No aprovar l’acta del Ple ordinari de 21/04/216.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels presents, restant pendent 
d’aprovació l’acta de la sessió de 21/04/2016. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, no, no comento res hi ha una que no l’aprovem, la del 21/04/2016, saps que 
es va deixar uns espais en blanc que no estaven omplerts. 
 
Sr. Carles Palau, no s’entenia a la gravadora. 
 
Sr. Antonio Rispa, doncs que s’agafi del vídeo, si no s’entén a la gravació, i que a partir d’ara 
s’agafi de les gravacions. 
 
Sr. Carles Palau, en principi les actes se fan en base a les gravacions que custodia la secretaria, 
no se si legalment podem utilitzar les gravacions del vídeo. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo dic que si no s’entén, i queda un espai en blanc que no sabem si pot ser 
molt llarg o curt. 
 
Sr. Carles Palau, val complementar-ho amb allò. 
 
Sr. Antonio Rispa, la resta si. 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres també pensàvem que la del 21/04/2016 com que hi ha tants espais en 
blanc, el text es fa molt difícil d’entendre, llavors no se quin sistema trobar per poder que surti 
mes fidel al que realment s’ha dit. El que si que mantenim com a queixa, es que penso que vam 
acordar que ens faríeu arribar les actes abans de la convocatòria del ple, perquè precisament 
aquesta vegada hi ha moltes actes, i ens costa realment comprovar si tot està correcte, si ens 
feu arribar l’acta mes aviat, seria mes fàcil de que puguem comprovar que estigui be o no, això 
ho havíem parlat i s’havia aprovat per ple, que se’ns faria arribar abans de la convocatòria del 
ple, però de moment no es fa realitat. 
 
Sr. Carles Palau, es cert que vam acordar que us les enviaríem les revisaríem, el problema es 
que no les hem picats fins a finals de juny, per això no us les hem fet arribar. 
 
Sra. Rosa Buira, normalment sempre ens arriben a la carpeta del ple. 
 
Sr. Carles Palau, llavors que fem. 
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Sra. Rosa Buira, esperem aquesta del 21/04/2016 si es pot millorar i les altres les aprovem. 
 
Sr. Carles Palau, la del 21/04/2016 ja la corretgirem. 
 
 
2n.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL 
 
Com recordareu al ple del cartipàs de l’any passat, es va establir quines eren les retribucions que 
percebíem tant els regidors com l’alcalde, jo i el Miquel Amorós tenim dedicació parcial, i el fet de 
que jo la meva feina principal es de funcionari a l’administració de la Generalitat, això em 
comporta que tinc certes limitacions legals al fet de tenir un segon sou, o una segona retribució 
amb una altra administració pública, llavors aquell dia això ja es va mirar amb la secretaria 
pertinent, la que hi havia en aquell moment, i vam establir unes condicions, actualment ho hem 
revisat, i hem vist que correríem el risc de incomplir una de les normatives que regulen aquest fet 
per això volem actualitzar aquest fet, i ara llegiré la proposta i la explicaré, la qüestió es la 
retribució es la mateixa, l’any passat vam parlar de 1.000 euros mensuals nets, això vol dir 
12.000 euros anuals nets, i enguany hem introduït aquí la retribució bruta, es a dir amb la 
retenció de IRPF i amb la cotització de la seguretat social, d’acord. L’únic que es fa, les 
retribucions continuaran sen les mateixes, i l’únic que es fa es augmentar el tant per cent de 
dedicació, fins ara tenia un 25 % de dedicació a l’ajuntament i ara el que farem es que constarà 
que tinc una dedicació del 50 %, val. 
 
Passo a llegir la proposta.  
 
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.   
 
Considerant que el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell requereix certa 
dedicació personal al propi Ajuntament als efectes de complir les atribucions que estableix 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
 
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.  
 
Considerant que l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell no té 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 (16.117,08 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 
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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 29 de juny de 2016.  
 
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. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Modificar com a càrrec de dedicació parcial el corresponent a l’Alcaldia de l’actual 
Corporació municipal, amb les retribucions anuals que s’indiquen, amb efectes del dia de 
l’autorització de reducció de jornada per interès particular per part de la Generalitat de Catalunya:  
 

Càrrec Dedicació parcial      Retribució anual 

Alcaldia 50,00%                     16.117,08 euros 

 
Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 12 pagues de 1.343,09 
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.  
 
El règim de dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquesta retribució serà de 20 
hores setmanals, en horari de matí distribuïts de la següent manera: dilluns de 8:00 a 12:00 
hores, dimarts/dimecres/dijous de 13:00h a 15:00h, divendres de 8:00h a 15:00h, i en horari de 
tarda de 18:00h a 21:00h dimarts i dijous, fora de la seva jornada de treball principal en 
l’Administració autonòmica. 
  
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.  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo veig que això li costarà un cost mes elevat a l’ajuntament, perquè quan vam 
parlar la primera vegada, es va quedar que cobraria 12.000 euros bruts. 
 
Sr. Carles Palau, no. 
 
Sr. Antonio Rispa, ho va escriure vostè. 
 
Sr. Carles Palau, aquí bruts no hi fica. 
 
Sr. Antonio Rispa, i ara son 12.000 nets. 
 
Sr. Carles Palau, però al ple que es va aprovar, Antonio. 
 
Sr. Antonio Rispa, es igual. 
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Sr. Carles Palau, es a dir vas votar algo, però no sabies el que votaves. 
 
Sr. Antonio Rispa, no home, estava conforme, però si ara es torna a augmentar. 
 
Sr. Carles Palau, a veure si estem al cas Antonio, l’any passat vas votar 12.000 euros nets, i 
enguany. 
 
Sr. Antonio Rispa, si, segons vostè eren bruts, si després m’ho van colar, i son nets, no ho se, no 
em vull equivocar. 
 
Sr. Carles Palau, a veure si estem al cas, m’estàs reconeixen que no sabies el que vas votar. No 
et mires les convocatòries. 
 
Sr. Antonio Rispa, ara com que ho vec, també abans al poble no li costava cap, ni seguretat 
social, jo era a la comissió de govern i no vaig cobrar mai res, teniu un sou ja com a regidors. 
 
Sr. Carles Palau, comissió de govern creada pel ple? 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, vale però no estava creada pel ple, si no esta creada pel ple, no existeix la 
comissió de govern. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo el que dic es que costarà mes al poble. Jo ho deixaria com estava abans. 
 
Sr. Carles Palau, llavors que proposes. 
 
Sr. Antonio Rispa, votaré que no. 
 
Sra. Rosa Buira, la realitat es que si que se’ns va colar un gol al ple del cartipàs, perquè primer a 
l’escrit que vosaltres vau estar parlant amb el Ramon i l’Antonio amb lletra teva està escrit que 
son bruts aquests 1.000 euros, però ara al ple del cartipàs van aprovar que eren nets, però 
després al facebook del vostre grup municipal al cartipàs no especificava quantes pagues de mi 
euros hi hauria, i al facebook vosaltres publicàveu que hi hauria 14 pagues per l’alcalde, en 
aquest ajuntament no hi hagut mai pagues extres per l’alcalde. Doncs al cartipàs vam aprovar 
una cosa però vosaltres vau publicar una altra que no estava escrita aquí, per tant vau colar un 
gol i gros.  
 
Continuo pensant que aquest canvi de modalitat de sou, tu vas presentar un sou que volies 
cobrar aquí al ple, ho havíeu escrit al cartipàs, nosaltres ho vam trobar be perquè som de l’opinió 
de que qui treballa ha de cobrar, això ho hem pensat sempre, ara el que passa hem de jugar net, 
i de que s’han de posar les cartes sobre la taula, i que el dia del cartipàs que vam aprovar el 
cartipàs, i avui no trobem raó de que s’hagi de desfer, una dedicació de 20 hores a la setmana, 
només l’ajuntament només tindrà alcalde 20 hores a la setmana. 
 
Sr. Carles Palau, has sentit be el que he llegit? 
 
Sra. Rosa Buira, si. 
 
Sr. Carles Palau, mínim. 
 
Sra. Rosa Buira, mínim. Penso que parlar de dedicacions d’hores en una alcaldia, es irrisori, es 
una mica ridícul, si em permets l’expressió, perquè un alcalde i els que han sigut alcaldes, els 
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demes hem sigut regidors, i els regidors treballàvem per l’ajuntament i pel poble moltes mes de 
vint hores a la setmana, però un alcalde treballa per l’ajuntament permanentment, tots els dies, 
les 24 hores i els 365 dies de l’any, que tindràs una dedicació setmana de 20 hores, ho trobo 
realment penós. Penso que la dedicació ha de ser total i absoluta, per això ens hem presentat al 
càrrec que ens hem presentat, si el que volíem era cobrar un sou important doncs potser no es el 
lloc que tocava entrar, en presidir un ajuntament, per tant nosaltres pensem que no, que votarem 
que no. 
 
Sr. Carles Palau, jo només et vull recalcar el mateix que li he dit a l’Antonio, tampoc us vau llegir 
el punt que vau votar l’any passat. 
 
Sra. Rosa Buira, si que el vam llegir. 
 
Sr. Carles Palau, sou conscients que ficava 1.000 euros nets, mensuals. 
 
Sra. Rosa Buira, 1.000 euros nets mensuals, però en cap moment especificàveu quantes 
pagues. 
 
Sr. Carles Palau, en això estic d’acord amb tu, per això corregim, per això ho corregim aquí, 
perquè la llei de incompatibilitats diu. 
 
Sra. Rosa Buira, ens heu estat enganyant tot aquest temps. 
 
Sr. Carles Palau, quantes pagues he cobrat l’any passat, quantes pagues he cobrat el 2015. Si 
has consultat el facebook per mirar allò, també veuràs. 
 
Sra. Rosa Buira, aquí hi diu 14 pagues. 
 
Sr. Carles Palau, no, al gener vam publicar el que realment vam cobrar, vale, ara la dono jo 
aquesta informació, jo el que vaig cobrar l’any passat va ser el mes de novembre, a partir del dia 
2, que es quan em van donar d’alta de l’operació, el mes de desembre i la part proporcional de la 
paga extra. Que ha passat ara, això la secretària anterior no m’ho va dir, i he de donar gràcies a 
la secretària actual, la llei de incompatibilitats no permet cobrar pagues extres a l’activitat de 
l’ajuntament, per això ho rectifiquem, val, però de l’any passat, només vaig cobrar, novembre, 
desembre i la part proporcional de l’extra, això ha de quedar clar, per molt que aquí lo que està 
dient que posa 14 pagues es la previsió del que cobraríem, no del que vam cobrar realment. Això 
es una cosa. 
 
Segon, m’estàs dient que realment te vas llegir que a la proposta ficava 1.000 euros nets. 
 
Sra. Rosa Buira, 1.000 euros nets i en cap moment especificàveu quantes pagues. 
 
Sr. Carles Palau, en això estic d’acord. 
 
Sra. Rosa Buira, si però era un gol. 
 
Sr. Carles Palau, si era un gol, haguéssiu votat en contra. 
 
Sra. Rosa Buira, si has cobrat el preu brut, i a més a més has cobrat les 14 pagues fins que la 
secretaria t’ha dit que no es podia cobrar. 
 
Sr. Carles Palau, no t’explico el que he cobrat de moment, com t’he dit, del 2015 he cobrat 
novembre, desembre i la part proporcional de la paga extra. 
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Sra. Rosa Buira, de la paga extra que no podies cobrar. 
 
Sr. Carles Palau, la secretària anterior no em va dir que no ho podia cobrar. 
 
Del 2016, només he cobrat gener i febrer, perquè quan va començar va dir que als pressupostos 
prorrogats del 2015 no existeix la partida per retribuir, ni a mi ni al Miquel, i porten sense cobrar, 
març, abril, maig, juny i depenent si aprovem els pressupostos avui, cobrarem o no cobrarem, es 
a dir de moment no he cobrat tant com estàs dient. 
 
Sra. Rosa Buira, en principi era cobrar tot, les catorze pagues quan en principi ningú havia parlat 
de 14 pagues, i en cap moment es va especificar, que serien catorze pagues en el cartipàs, per 
tant ens heu colat un gol i ens heu enganyat i ara es públic que ens heu enganyat. 
 
Sr. Carles Palau, ara el que faig es una rebaixa de sou, si l’any passat cobrava 14 pagues i ara 
passo a cobrar 12, faig una rebaixa de sou. 
 
Sr. Ramon Consola, primer que tot discrepo totalment, perquè penso que el IRPF no podem 
entrar, perquè si et tornen la renda que faràs tornaràs el diners a l’ajuntament, a veure el IRPF 
comptablement es sous, es el que tu pagues a hisenda per lo que tu generes, com una empresa 
que paga un percentatge, en aquest cas potser un 25 % com està estipulat dels seus beneficis, 
el que si que es pot deduir vostè es la part de la seguretat social que deu ser sobre un sis per 
cent, però el IRPF no es pot computar mai a deduir. Ara en aquest moment estem modificant el 
cartipàs. 
 
Sr. Carles Palau, quan dius a deduir, no entenc. 
 
Sr. Ramon Consola, si perquè ara tu resulta que en aquests 250 euros, ja et sumes el que t’has 
de descomptar, sinó no surten els números, per cap cantó. 
 
Sr. Carles Palau, el mateix es 1.343 bruts que 1.000 nets. 
 
Sr. Ramon Consola, no, el IRPF no es pot computar com a sou, i estem modificant el cartipàs, 
una cosa serà que l’ajuntament la part de la seguretat social de l’empresa li toca per llei, i el sis 
per cent que s’ha de descomptar de la nòmina també el pagui l’ajuntament, que això també 
discrepo totalment. El IRPF es sou es el que vostè ha de pagar a l’estat pel seu treball, perquè a 
vegades, ja ho sabem del que et retenen, et tornen, si et tornen diners, que farà vostè, ens 
tornarà diners a nosaltres perquè ha retingut massa, ara imaginis l’any que ve que vostè li diu a 
la secretària retin-me el 40 per cent i no seran 1.250 seran 1.400 ó 1.500, no home no, això està 
mal fet, un moment que ara parlo jo, això d’aquí està mal computat, primera. 
 
Segona quan ens vam reunir, com ha dit l’Antonio, perfectament, jo m’enrecordo molt clar, i aquí 
hi ha els números, vostè va agafar els números que nosaltres teníem, l’antic equip de govern de 
l’antic consistori, cobrava 37.050 euros, i nosaltres cobrarem una mica mes 38.250, això els 
números seus, i vam quedar 12 pagues, perquè vostè aquí ara ja ens està computant dos 
pagues extres, i això no estava parlat, i al ple del cartipàs tampoc, al ple del cartipàs un dia vam 
estar discutint. Nosaltres no hi estem d’acord, nosaltres ens volem basar en aquest document, i 
ens basarem en aquest document, i si vol aquest document l’aprovarem, però marxem d’aquest 
document es un augment de sou, vulguem o no. 
 
Sr. Carles Palau, m’està be el que dius, perquè el vau aprovar va ser un augment de sou 
respecte a aquest document. 
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Sr. Ramon Consola, no, no, vostè. 
 
Sr. Carles Palau, aquí parla brut. 
 
Sr. Ramon Consola, el cartipàs ja està mal fet, s’havia de fer un percentatge, sinó la secretaria 
que ho digui, s’havia d’explicar el sou que cobres i quin percentatge del teu sou, es resta, ara ho 
estem fem be. Estem parlant de percentatges i sou, les dos coses van juntes, ara estem parlant 
de modificar el cartipàs, d’una manera encoberta però l’estem modificant. 
 
Sr. Carles Palau, d’una manera encoberta no. 
 
Sr. Ramon Consola, si encoberta, estem parlant de que l’alcalde, i aquí vam parlar de 12.000 
euros bruts. 
 
Sr. Carles Palau, et repeteixo que vau aprovar al ple. 
 
Sr. Ramon Consola, la confiança ens va trair la confiança, t’ho dic de veritat. 
 
Sr. Carles Palau, l’únic punt la confiança. 
 
Sr. Ramon Consola, si jo vaig a una reunió i amb el que parlo, ha de ser alcalde d’un poble, i em 
dona aquest document, on diu això, 12.000 euros bruts l’alcalde i el regidor de festes 6.000 euros 
bruts, mes la seguretat social que haurà de pagar l’ajuntament i la resta de regidors, que son ells, 
cobraran 125 euros per assistència a plens, i els altres que hi haurà 3 que cobraran 125 per 
assistència a òrgans col·legiats, a les comissions de govern, això ho diu vostè. Per tant aprovem 
el ple, i ens vam basar en la confiança en vostè, vostè d’entrada va dir no, llavors ara tenim 14 
pagues es cert, al cartipàs no diu res de les pagues, per tant ni vostè te raó ni nosaltres tampoc, 
perquè se les ha tret de la màniga les 14 pagues, no ho va dir ningú lo de les 14, però nosaltres 
ens basàvem en les dotze, en les dotze que ens va apuntar aquí. Aquesta d’entrada i després el 
que no es pot computar mai de la vida, es el IRPF, a la nòmina, es sou, sempre de la vida. 
 
Sr. Carles Palau, per això estem apuntant aquí el brut. 
 
Sr. Ramon Consola, per això estem modificant el cartipàs, si home, vostè ha de cobrar 12.000 
euros bruts i vostè ara ens proposa cobrar 16.117 euros. I li ficaré fàcil, perquè la gent ho pugui 
entendre i mirar-ho, l’altre alcalde el Ramon Consola, cobrava per indemnitzacions, vostè vol 
cobrar un sou, ho trobo correcte; però indemnitzacions, jo ara he agafat, les indemnitzacions son 
assistències a reunions, visites, etc., tal i com marcava el cartipàs, 2011 el Sr. Ramon Consola 
va cobrar 12.243,60 euros, el 2012, 13.632, 20 euros, el 2013, 13.025,91 euros, el 2014, 
13.771,40 euros, això està declarat a hisenda, tot el que va cobrar el senyor Ramon Consola, el 
2015 no l’he apuntat perquè es mig any, el cost aproximat del Ramon Consola al consistori de 
Bell-lloc eren 13.168,28 euros a l’any de mitja, ara passem a discutir això que estem parlant. 
 
Sr. Carles Palau, no. 
 
Sr. Ramon Consola, jo tinc material que vostè ho ha cobrat, ja ha cobrat aquest sou. 
 
Sr. Carles Palau, els 13.000 euros. 
 
Sr. Ramon Consola, no els 1.300 i pico, si ara ens basem l’alcalde Carles Palau, cobraria 
16.117,08 euros de sou, mes 7.500 i pico de la seguretat social, aproximadament. 
 
Sr. Carles Palau, no. 
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Sr. Ramon Consola, estic parlant del cost al poble, hem de sumar el cobra l’alcalde mes el que 
paguem de seguretat social, d’acord, aquest montant, es a dir 23.700 bruts. I els pressupostos 
que haurem de debatre després heu ficat una partida dels òrgans col·legiats que cobren nòmina 
de 30.700 euros i 7.700 de seguretat social, això fa un montant, perdó de 23.000 euros mes 
7.700 euros de seguretat social, això fa un montant de 30.700 euros, la gent veu, i això li dic per 
vostè. 
 
Nosaltres, l’antic consistori al complert cobrava 37.050 euros i ara dos persones cobren 30.700 
euros, això es un cost per l’ajuntament, perquè també la gent ho sàpigui, per tant nosaltres li 
diem que no, com ha dit la Rosa, perquè ens volem ajustar a aquest document, i aquest 
document son 12.000 euros bruts. 
 
Si voleu, i sinó, estem fent una modificació del cartipàs. 
 
Sr. Carles Palau, molt be. 
 
Sra. Rosa Buira, a part un altre comentari puntual, has comentat lo de la secretària que et va dir 
que no es podien cobrar les pagues dobles, però l’informe que va escriure la secretària es 
perquè no hi ha partida per cobrar el sou vostre, o sigui que hem barrejat coses. 
 
Sr. Carles Palau, no, son dos coses diferents. Jo no estic cobrant des del març perquè no hi ha 
partida creada, i a part una vegada vam començar a treballar aquest tema, em va informar que la 
llei d’incompatibilitats impedeix que cobra pagues extres. 
 
Sra. Rosa Buira, a part d’això, estaria be que aquest lema que teniu tant eufòric i tant arrelat i 
compromesos amb la transparència que teniu al vostre facebook, doncs si us plau, fiquem les 
informacions que toquin, perquè això de transparent en tenen poc, tal com acabem de 
comprovar. 
 
Sr. David Folguera, el que vam publicar al gener del que s’havia aprovat també es cert. 
 
Sra. Montserrat Segura, vosaltres dieu que l’alcalde cobrarà mensualment 1.167 euros i n’està 
cobrant 1.300 i pico, per tant, de cert res. 
 
Sr. Carles Palau, aquí si no m’equivoco estem parlant de net. 
 
Sra. Rosa Buira, primera incertesa, no es va aprovar quantes pagues hi hauria, aquí vosaltres 
publiqueu que cobrarà 14 pagues. 
 
Sr. Carles Palau, i això dius que no es transparència, publiquem una cosa que encara no. 
 
Sra. Rosa Buira, això es enganyar. 
 
Sr. Carles Palau, enganyar hagués sigut no publicar aquesta informació, no confonguem termes, 
transparència es publicar tota la informació. 
 
Sr. Ramon Consola, puc fer una pregunta a la secretària, ja que estem abordant aquest tema. 
 
Aquí també es diu que els mesos de gener i febrer van cobrar les nòmines en una partida que no 
es podia cobrar. 
 
Sr. Carles Palau, correcte. 
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Sr. Ramon Consola, penso que no deu ser pas tan gran, a nosaltres per coses menors ens han 
portat a fiscalia. El que volia preguntar ara, senyora secretaria, es si la seguretat social l’esteu 
carregant als funcionaris d’ells, o no es paga. 
 
Sra. Elena Bergés, la seguretat social hi ha partida. 
 
Sr. Ramon Consola, d’ells. 
 
Sra. Elena Bergés, No, hi ha un partida de tot el personal, es genèrica. 
 
Sr. Ramon Consola, de funcionaris. 
 
Sra. Elena Bergés, de funcionaris i personal laboral. 
 
Sr. Ramon Consola, està mal fet, llavors, jo nomes, perquè també es normal que no hagueu 
cobrat perquè la secretària interventora, mes al seu favor, el dia 27/04 en un decret d’alcaldia, 
ella diu, fa un informe desfavorable on indica el següent “no existeix consignació pressupostària 
per reconeixement d’obligacions i aprovació del pagament de les nòmines dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell” aquí a l’ajuntament només hi ha dos càrrecs electes que 
cobren nòmines, vostè i el regidor de festes, per tant això també va ser un detonant perquè 
tampoc continuessin cobrant de la mentida. 
 
Sr. Carles Palau, no, es que va ser el detonant, quan ella va dir que no es podia cobrar, no es va 
cobrar. 
 
Sr. Ramon Consola, jo crec que ja no s’havia de cobrar des d’un principi. 
 
Sr. Carles Palau, fins que no va arribar ella no es va fer aquest reparo. Que hi ha algun reparo de 
l’anterior secretaria, a que no, si a mi no se m’avisa, jurídicament, de que el que s’està fent no es 
correcte, el moment que se m’avisa, es para. 
 
Sr. Ramon Consola, senyor alcalde, vostè sempre aquí ens ha dit que no farà cap irregularitat, 
sempre complirà amb la llei, del no se que. 
 
Sr. Carles Palau, m’agrada que em diguis això, si em permets, t’explicaré una cosa, al ple del 
passat dia 21 d’abril, vas dir, consta a la pàgina 33 de l’acta, “jo el que dic es que el ple es 
sobirà, i el ple va aprovar unes coses” i et referies a les retribucions que vau cobrar en la sessió 
del 21 de juny del 2011, al pla del cartipàs del 2011, en aquell ple el que es va dir va ser el 
següent:  
 
“45 euros, cobrarien per assistència a plens, per quilometratge 28 cèntims euros/quilòmetres, i el 
senyor punt respecte a l’assistència a plens, i pregunta com queda la resta, la Sra. Buira 
comenta que mes o menys queda com abans, el Sr. Consola, comenta que es per assistència a 
plens i altres comissions, el Sr. Serret comenta que si es cobra 315 els regidors, 500 el Sr. 
Campas i 1.000 el Sr. Consola, i si apart cobraran per assistencia a plens, el Sr. Consola, respon 
que no, que dins aquests imports inclou l’assistència a plens i altres reunions”. 
 
Val, es el que vas dir tu, el que vas dir al ple, es curiós perquè aquí diu que els regidors cobraran 
315 i a partir de l’endemà, els regidors van cobrar 350, es curiós perquè aquí es diu, ho dius tu, 
que no es cobraran assistència a plens, hi ha aquí heu cobrat assistència a plens des del 2011 
fins al 2015, o sigui que el ple, us el vau passar per allà.  
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A mi, que us he portat això, per tal de legalitzar aquesta situació, que no es va fer be l’any 
passat, i m’esteu acusant de tot, quan vosaltres al ple, fa quatre anys vau fer el que el que heu 
volgut amb la decisió del ple. 
 
Sr. Miquel Campas, quin ple. 
 
Sr. Carles Palau, el del cartipàs, del 29 de juny de 2011, val, vull dir jo només us dic això. Jo 
estic d’acord que no t’agradi el que t’acabo de comentar ara, heu estat cobrant coses que el ple 
no va aprovar, ni es va aprovar. Jo quan m’he adonat que no era correcte ho intento solucionar. 
 
Sr. Ramon Consola, i sinó haguéssis continuant cobrant. 
 
Sr. Carles Palau, evidentment per desconeixement, tu a l’acta vas dir, un acta que es accessible 
a tothom, per internet, que tu dius que no cobraràs per assistència a plens, i ho vas cobrar. 
 
Sr. Ramon Consola, tu també vas dir que cobraries això i mira tú. 
 
Sr. Carles Palau, es va  aprovar en un ple. 
 
Sr. Ramon Consola, però no les 14 pagues. 
 
Sr. Carles Palau, procedim a la votació. 
 
Es sotmet a votació la proposta la qual no s’aprova per majoria simple dels membres presents de 
la Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots en contra del grup CDC i 1 vot en contra del 
grup PPC).  
 
 
 
3r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA I FRONTÓ MUNICIPAL  
 
En virtut de la Providència d’Alcaldia amb data 22 de juny de 2016, l’estudi tècnico-econòmic del 
cost dels serveis i activitats administratives, pel que fa a les taxes per la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives de competència local, el text íntegre de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina i 
frontó municipal, i l’informe de Secretaria Intervenció de data 28 de juny de 2016, d’acord amb 
l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril.  
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el següent ACORD:  
 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis en la piscina i frontó municipal, en els termes que figura amb la redacció que a 
continuació es recull: 

 
«Article 4. Quantia  
 
-FRONTÓ:  

 Per la utilització de l’enllumenat nocturn: 
o 4€ per l’expedició de la targeta 
o 5€ per una hora i quaranta-cinc minuts de joc.»  
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SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats  podran examinar-lo i plantejar les reclamacions 
que estimin oportunes. 

 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de 
març. 
 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb aquest 
assumpte. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, m’abstenc. 
 
Sr. Jaume Amorós, totes les entitats tindran que pagar, seran totes igual. 
 
Sr. Carles Palau, no, hi ha el Club Frontó, el mateix tracte que tenen els equips que utilitzen el 
poliesportiu, el te el frontó, el Club de Bàsquet i el Club de Futbol, han demanat per entrenar allí 
a la pista, aquests tindran un pase gratuït per dir-ho així, però els particulars que hi vulguin jugar, 
hauran de venir a l’ajuntament, a comprar la targeta i pagar la taxa. 
 
Sr. David Folguera, es van tornar a fer les proves, en principi ara ja funciona, i cadascú que 
vulgui haurà de carregar la targeta. 
 
Sr. Carles Palau, procedim a la votació: 
 
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria simple dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 abstencions del grup CDC i 1 abstenció del grup 
PPC).  
 
 
4t.- APROVACIO, SI S’ESCAU, DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A 
L’EXERCICI 2017 
 
Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2017, la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2017. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la  
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius, cal que 
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a  l’any  2017. 
 
Atès que s’ha de comunicar al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya,  els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple el següent ACORD:  
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Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya els dies 28 i 29 de setembre de 2017 com a festes locals 
de Bell-lloc d’Urgell. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  per a que la Consellera de Treball 
mitjançant l’Ordre pertinent estableixi les dues festes locals. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, no, ho trobo be. 
 
Sr. Carles Palau, Rosa. 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres no tenim res a dir, perquè les festes locals les acostuma a triar l’equip 
que gestiona i sempre es un motiu de conflicte, pels dies que es trien, però nosaltres no tenim 
res a dir. 
 
Sr. Carles Palau, David vols dir algo. 
 
Sr. David Folguera, el mateix. 
 
Sr. Carles Palau, procedim a la votació: 
 
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria simple dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 abstencions del grup CDC i 1 abstenció del grup 
PPC).  
 
 
5è.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 
2016,  L’ANNEX D’INVERSIONS, PLANTILLA DE PERSONAL I BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL. 
 
Sr. Carles Palau, aquest es el nostre primer pressupost, i em tingut que ser molt curosos alhora de 
preveure els ingressos, ja que la previsió de l’organisme de recaptació de la Diputació de Lleida, es 
que aquest any, nomes amb l’IBI Urbana, l’ajuntament deixarà d’ingressar 134.474 euros, i per tant 
haurem de vigilar amb les despeses, la previsió d’ingressos de l’IBI Urbana pel 2015, era de 486.013 
euros, els ingressos reals del 2015 van ser de 493.048 euros i la previsió per aquest 2016 es de 
351.539 euros, hem de recordar que l’any que ve encara s’ha d’aplicar la rebaixa de l’IBI per a 
Rústica i Vehicles. 
 
En aquest pressupost del 2016 hem creat algunes partides que eren necessàries i hem augmentat 
altres, hem retallat despeses en aquelles que els altres anys havien sobrat diners. 
 
No hem pogut pressupostar totes les actuacions que creiem que necessita el poble, ja que hem 
hagut de prioritzar i aquest pressupost que avui portem al ple, ha variat una mica del que es va fer 
públic fa un mes a través del web i en una assemblea oberta. 
 
Passo a llegir la proposta. 
 
Atès l'article 168 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, així com la 
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i  Sostenibilitat Financera,  una 
vegada complerts els requisits legals  amb la realització dels documents necessaris i els informes 
preceptius de Secretaria Intervenció de data 29 de juny de 2016.  
 
Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici  2016,  
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, les bases d'execució i l’annex 
d’inversions.  
 
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General, l’Annex d’inversions i Plantilla de Personal de la 
Corporació de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell junt amb les Bases d’execució per a l'exercici de 
l’any 2016, el resum del qual és el següent: 

 

 Estat de Despeses  

Capítol Descripció Import Consolidat 

1  DESPESES DE PERSONAL 622.215,36 

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 964.091,52 

3  DESPESES FINANCERS 4.500,00 

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.600,00 

5  FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS 10.000,00 

6  INVERSIONS REALS 151.646,19 

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIUS FINANCERS 0,00 

9  PASSIUS FINANCERS 25.000,00 

 Total Pressupost 1.800.053,07 

 

 Estat d'Ingressos  

Capítol Descripció Import Consolidat 

1  IMPOSTOS DIRECTES 697.844,00 

2  IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00 

3  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 395.479,47 

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 541.448,03 

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 2.800,00 

6  ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 87.481,57 

8  ACTIUS FINANCERS 0,00 

9  PASSIUS FINANCERS 25.000,00 

 Total Pressupost 1.800.053,07 

 
 

Segon.-  Aprovar el límit de despesa no financera en un import de 1.775.053,07 euros, d’acord amb 
allò establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera. 

 

Tercer.- Fer efectius els imports dels endarreriments pendents de les retribucions dels càrrecs 
electes amb dedicació parcial del mes de març, abril, maig i juny de 2016.   
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Quart.- Sotmetre el Pressupost General a informació pública per període de quinze dies hàbils, 
previ anunci  en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran presentar 
les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre-
les. 

Transcorregut aquest termini sense que s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà 
definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província, 
entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo crec que abans d’aprovar pressupostos hem de tancar l’any passat, volem 
aprovar el pressupost quan encara hem de tancar l’anterior, crec que pel que queda d’any, 
podem continuar amb el pressupost prorrogat, quan estaran acabats d’aprovar hauran passat 
tres mesos, i ja estarem a final d’any, no suposa cap perjudici no aprova’ls, perquè amb les 
partides del 2015 es pot continuar perfectament.  
 
Sr. Carles Palau, lo de no haver tancat el pressupost del 2015, perdona que t’ho diga, si 
haguéssim fet el pressupost quan tocava, que era al novembre, desembre del 2015, tampoc el 
tindríem tancat el del 2015, el compte general vam aprovar, i la liquidació, l’aprovem desprès 
d’aquest punt. 
 
Sr. David Folguera, i una altra cosa els ingressos no son els mateixos. 
 
Sr. Carles Palau, Rosa, vols comentar alguna cosa.   
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres pensem que aprovar els pressupostos del 2016, al juliol del 2016, es 
una evidencia de la mala gestió de l’equip de govern, els pressupostos son anuals, comencen al 
gener i fins al desembre, per tant anem amb molt retard, i a mes de no hem complert els tempos 
que marca l’administració en el tema pressupostari, que son molt clars, com ha dit l’Antonio, si 
avui aprovem els pressupostos no entrarien en vigència fins al setembre o octubre, perquè com 
has comentat ha d’haver una exposició pública i pot haver unes al·legacions que també les ha de 
resoldre el ple, per tant s’hauria de convocar un altre ple, per resoldre aquestes al·legacions i 
després hi ha un temps de publicació, anant tot molt rodat, ens podríen anar al setembre per 
començar a aplicar aquests pressupostos, anant molt ràpid; a més els tempos que marca 
l’administració cal tancar, com ha dit l’Antonio, l’exercici 2015, cap al final del ple d’avui, ens 
presentaràs el decret de tancament del comptes del 2015, aquest decret de tancament s’ha de 
fer abans d’acabar el mes de març, està signat el 31 de maig, ja comencem amb el retard, abans 
de l’1 de juny calia que es reunís la comissió de comptes, que aquesta comissió de comptes s’ha 
de convocar quinze dies abans, per a que els membres de la comissió tinguin temps a revisar 
tots els comptes, no s’ha convocat la comissió i tampoc s’ha fet, d’aquesta comissió, n’ha de 
sortir un informe, aquest informe l’ha de ratificar el ple abans del 15 de juliol, em sembla que 
abans de divendres que ve no ratificarem res, perquè no hi ha res fet, ni res convocat. 
 
El resultat d’aquesta cura de gestió de l’equip de govern que es el primer any que tenen la 
possibilitat de fer els seus pressupostos, marcant així el full de ruta que han de seguir en la seva 
acció de govern, doncs l’equip de govern ens proposa uns pressupostos per tres mesos, l’equip 
de govern del consens, del diàleg, de la transparència porten al juliol al ple, uns pressupostos 
que l’oposició no coneix i no ha pogut debatre, el senyor alcalde ens dirà, i amb la seva rialleta, 
ja ens ho diu, que doncs ja ens va convocar per parlar dels pressupostos, certament vam estar 
convocats els grups de l’oposició per parlar de pressupostos amb el senyor alcalde, després de 
que el senyor alcalde, havia fet uns pressupostos i els havia presentat a tot el poble, tot i que 
sembla, avui ens ho ha dit, que els pressupostos aquests estan una mica modificats, senyor 
alcalde, pensem que continuem sense jugar net, els nens, nens petits, quan, moltes vegades, 
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intenten prendre la mida als grans, per cercar a veure fins allà on es pot arribar, i quin es el límit 
de la paciència, dona la sensació que el senyor alcalde ens està prenen la mida a l’oposició, o 
potser es una estratègia per pressionar-nos, presentar els pressupostos d’aquesta manera, deu 
pensar que no serem capaços davant de tot el poble votar que no a uns pressupostos que vostès 
han dissenyat, sense consultar-nos en cap moment, i així sortint-se amb el seu programa, avisar 
a la premsa de que avui es presenten els pressupostos al ple, també forma part d’aquesta 
estratègia, doncs si ens atrevirem a votar que no als pressupostos, perquè el pressupostos s’han 
de parlar, no podem aprovar el que no coneixem, i que es de vital importància pel nostre poble, 
amb pressions o sense pressions, ens atrevirem perquè tenim un compromís amb els nostres 
votants, i ens atrevirem perquè estem cansat de joc brut. 
 
Avui li diem molt clar que no estem d’acord amb els seus pressupostos, uns pressupostos que 
vostè necessita consensuar amb l’oposició, un consens que només podrà arribar quan tots 
posem les cartes sobre la taula, i juguem a un altre joc, juguem mes net. Avui per tant, no 
entrarem a debatre partides pressupostàries, aquests tres mesos que quedem de pressupostos 
per acabar l’any, perquè quan entrarien en vigència seria pràcticament, com hem comentat tots 
al setembre, no passarà cap daltabaix perquè continuem amb els pressupostos prorrogats, 
després en un punt més endavant del ple, podrem comprovar, que tot i tenir pressupostos 
prorrogats, l’ajuntament ha pogut fer front a les despeses que tocava i els proveïdors estan 
cobrant segons mana la normativa, per tant els pressupostos prorrogats continuen sent efectius, 
no passarà res perquè continuem així, creiem que per aprovar els pressupostos del 2016, hem 
arribat massa tard, però també li recordem que abans de parlar de pressupostos, ja ho vam 
comentar al ple del 12 de maig, que també hem aprovat avui, a l’acta, que s’havia de modificar el 
POUM, vostè ens va dir que tenien la intenció, esperem que aquesta intenció es faci realitat 
abans d’entrar a parlar de pressupostos. 
 
Senyor alcalde, per mandat democràtic hem de participar en la elaboració dels pressupostos, li 
recordo que tenim els mateixos regidors, tant sols 26 vots, i el nostre respecte pel joc democràtic 
us vam donar la innegociable alcaldia però això no es un passaport a l’infinit, hem cedit el pas, 
però en cap moment hem abandonat la pista, com he dit abans els pressupostos marquen el full 
de ruta de l’actuació municipal, senyor alcalde, necessita el nostre suport per establir el full de 
ruta, si us plau, faci-ho evident i reconegui-ho, avui no aprovarem els seus pressupostos. 
 
Sr. David Folguera, si comentaré quatre coses, bàsicament, jo si no m’equivoco la proposta dels 
pressupostos la fa el govern, i a partir d’aquí es quan es comença a negociar, nosaltres el que 
vam fer va ser una proposta, la vam presentar al poble, de quina era la nostra proposta, a partir 
d’aquí, estàveu convocats dos dies després, crec,  era quan començàvem a negociar si pujàvem, 
baixàvem, si trèiem, ficàvem. 
 
Sra. Rosa Buira, aquest no es l’ordre correcte. 
 
Sr. David Folguera, si es l’ordre. 
 
Sra. Rosa Buira, una cosa es que l’equip de govern faci la proposta del pressupost, abans de fer 
exposició pública, de presentar-ho al poble, s’ha de negociar amb l’oposició. 
 
Sr. David Folguera, es pot esposar i després negociar. 
 
Sra. Rosa Buira, aquest es l’ordre que vosaltres heu triat, però aquest ordre nosaltres que siguin 
l’ordre correcte. 
 
Sra. Montserrat Segura, perdona David, però tampoc hem sapigut quina era la vostra proposta, 
perquè del dia de l’assemblea ha canviat. 
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Sr. David Folguera, ha canviat i ha hagut alguna modificació. 
 
Sra. Montserrat Segura, per tant no se quin sentit te. 
 
Sr. David Folguera, ho hem tornat a publicar, tampoc no passa res. 
 
Sra. Montserrat Segura, llavors tampoc es tant important que ho sàpiguen la vostra proposta, 
quan la canvieu quan us interessa. 
 
Sr. David Folguera, quan ens interessa no, perquè s’ha de canviar, llavors uns altra cosa, 
bàsicament per donar quatre dades la xifra de 134.000 euros es el valor que a baixat el 
pressupost total, la quantitat que deixa d’ingressar l’ajuntament de l’IBI de la rebaixa cadastral, hi 
ha dos rebaixes, el valor cadastral per l’antic consistori es va demanar que es baixés, que tocava 
fer-ho i es va baixar, 80.000 es la rebaixa cadastral i 54.000 es la rebaixa de l’IBI que es va 
aprovar, tant el PP com Convergència, això suma 134.000 menys al pressupostos.  
 
Els 134.000 euros que deixa d’ingressar l’ajuntament, supera amb escreix per no dir doble, els 
74.000 euros que l’equip de Convergència i el PP vau preveure quan vau fer la rebaixa de l’IBI, 
no es que els superi sinó que casi els dobla, i per tant nosaltres hem tingut que fer, dissenyar un 
pressupost realista, no a la baixa, com fèieu vosaltres els anteriors anys, realista, apurant els 
ingressos al màxim i les despeses també, i a partir d’aquí nosaltres hem dissenyat un 
pressupost, tampoc cal que entrem en valorar quan he prestat a les partides, perquè al final. 
 
Sra. Montserrat Segura, jo volia dir que aquest pressupost a la baixa que hem fet durant tots 
aquests anys, suposo que tant malament no devia estar quan el resultat pressupostaria i els 
tancaments d’anys, ho dic pel que has dit, i la manera que ho has dit, vosaltres fer un pressupost 
realista, i fer un pressupost a la baixa te el resultat el tancament d’any que tots coneixem i que 
s’ha comentat moltes vegades. 
 
Sr. David Folguera, no he dit que ho féssiu malament. 
 
Sra. Montserrat Segura, doncs això que dius, vosaltres ho fèiem a la baixa, nosaltres ho fem 
realista, i nosaltres en sabem mes, la sensació que ha donat es aquesta. 
 
Sr. David Folguera, precisament perquè hem ajustat mes les despeses, al final. 
 
Sra. Montserrat Segura, que quedi clar que aquest sentit despectiu. 
 
Sr. Carles Palau, jo no crec que ho hagi dit en aquest sentit, sou vosaltres. 
 
Sra. Montserrat Segura, jo ho he notat. 
 
Sr. Carles Palau, no crec que s’hagi dit en sentit despectiu, son dos maneres de gestionar un 
pressupost i ja està. 
 
Sra. Montserrat Segura, que si. 
 
Sr. David Folguera, s’ha de ser realista quan tenim 134.000 euros menys, que es un 8 % del 
pressupost. 
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Sra. Montserrat Segura, que em sembla perfecte, que ho podeu fer com vulgueu, perquè 
vosaltres sou l’equip de govern, i ho podeu fer com vulgueu, el que no hem sembla correcte es 
que quan parlis del PP o de nosaltres ho facis amb aquest to despectiu. 
 
Sr. Carles Palau, si em permets us contestaré, per al·lusió, torneu a repetir el tema del 
tancament del pressupost anterior, el tram normal d’un pressupost no està mai tancat d’un 
exercici quan aproves el següent, aquest punt per mi no s’aguanta. 
 
Sra. Rosa Buira, però la normativa. 
 
Sr. Carles Palau, la normativa teniu una previsió o un tancament del tercer trimestre, no es pot 
demanar el tancament d’un exercici quan no has acabat l’any, aquesta es una cosa que vull 
recalcar; a mi em consta que vosaltres també hi ha hagut algun any que heu aprovat el 
pressupost quan l’any ja estava en marxa, tampoc heu aprovat els pressupostos quan tocava, 
nosaltres hem anat mes temps enllà, hem tingut circumstàncies que ens han obligat a arribar a 
aquesta data del juliol.  
 
Referent al fet de que no ho heu pogut debatre, ja ho has dit molt be que se m’ha escapat un 
somriure, et demano disculpes, no havia d’haver passat, d’acord, jo sinó m’equivoco, els tempos 
van ser els següents, nosaltres, perquè es potestat meva, una proposta d’aquests acords, us ho 
vaig notificar i us vaig convocar al cap de deu dies, us vaig donar els documents, perquè durant 
els deu dies us ho poguéssiu estudiar i al cap de deu dies quedàvem i discutir quin pressupost 
de consens podíem treure, el dia anterior vam fer l’exposició pública, perquè creiem que no hi ha 
cap problema en exposar el nostre criteri, i des del primer moment ho vam dir molt clar, això es  
una proposta, es la nostra proposta, evidentment demà tinc una negociació amb la resta dels 
grups del municipi i dilluns amb tota probabilitat sortirà una altre document que aprovarem al ple. 
Això ho vam recalcar, em dius que no s’ha pogut debatre, vau ser vosaltres els que vau entrar un 
escrit dient que no volem vindre a debatre, jo em vaig ficar en contacte telefònic amb els caps 
dels grup municipals, perquè vosaltres vau dir que s’havia d’exposar en públic,  vaig dir d’acord 
exposem-ho en públic, gravem-la, passem-la com si fos un ple pel web de l’ajuntament i debatem 
davant de tothom que es el que hem de fer, tocar aquesta partida, baixa l’altra i tal, em vau 
declinar aquesta situació, els grups municipals vau declinar aquesta invitació que us vaig fer. 
 
D’acord que no s’ha pogut debatre, però no per culpa nostra, això vull que quedi clar, has dit 
pressionar-nos, ara entenc que pressionar-nos per votar, no crec que sigui aquesta la nostra 
intenció, nosaltres tenim clar que negociar amb vosaltres els pressupostos, d’aquí venia la 
convocatòria d’aquella trobada que no vau voler venir. 
 
Avisar premsa, jo no he avisat a ningú, ahir em van trucar els del Segre, i igual que feia el 
Ramon que trucava i deia les activitats durant aquesta setmana seran, tenim previst això, perquè 
al suplement del dimecres del Segre, si surt alguna cosa, publicitat pel poble, per les 
associacions i per les coses que fem, i em va preguntar que feu aquesta cap de setmana, doncs 
mira tenim lo del Liceu a la fresca, tenim lo de les associacions, tenim el Mulla’t, i em diu escolta 
encara no heu aprovat pressupostos, i li dic doncs demà tenim el ple, passat demà em va tornar 
a trucar, perquè havia parlat amb vosaltres i volia contrastar la informació que havia parlat amb 
vosaltres, jo tampoc veig cap problema en que la premsa es faci ressó de que negociem els 
pressupostos, tothom sabem que a la Generalitat no ha aprovat els pressupostos, i es gràcies a 
la premsa, no crec que sigui una cosa a criticar. 
 
No se si ho entès be o malament, per això us ho pregunto, i m’agradaria que m’ho aclariguess is, 
crec que has relacionat la modificació del POUM amb l’aprovació de pressupostos, entenc que si 
no es fa la modificació no aprovareu els pressupostos. 
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Sra. Rosa Buira, es el compromís que alguna vegada en algun ple haviem parlat que abans de 
un mes. 
 
Sr. Carles Palau, data no et vaig donar, jo em vaig comprometre a aprova’l. 
 
Sr. Ramon Consola, vam ficar una data que als trenta dies. La vam ficar nosaltres i vosaltres vau 
dir que d’acord, que abans de 30 dies parlaríem del POUM, i ara ja han passat 60. 
 
Sr. Carles Palau, jo no recordo d’haver donat una data, si que ho mantinc, i us repeteixo del que 
vaig dir aquell dia, que si que m’enrecordo, si creieu que estem passant de temps, teniu la opció 
de fer-ho, teniu la potestat, els vots, les coalicions vostres. 
 
I repetiu molt que només son 26 vots, aquests 26 vots han fet que em pogués assentar en 
aquesta cadira, però evidentment no em permeten decisions a la torera, us necessitem tant a 
vosaltres com al PP, per tirar el poble endavant, jo en el vostre cas, em preocuparia molt mes els 
150 que vau perdre de les eleccions del 2011 al 2015, que no els 26 que vam treure mes 
nosaltres. 
 
I em sembla que no m’he deixat res mes per anotar. 
 
Sr. Ramon Consola, començaré pel final, ja t’ho vaig dir el dia tu ens vas dir per negociar per 
l’alcaldia, et vaig dir que vosaltres havíeu guanyat per 26 vots, perquè anàveu amb vots prestats, 
també t’ho vaig dir que a les pròximes aquests us els prendran, us tornareu a quedar mes o 
menys igual, perquè es el que va passar, va haver una conjunció, com quan es fiquen tots els 
astres en línea, i aquí va passar això. Ara sembla que els astres es tornen a ficar a la vora del 
satèl·lit principal, ara et diré, el mateix que et va dir el Miquel, vigila que els que primer et 
demanaran seran els teus amics, això també s’està veient. 
 
Jo, referent, tancament, perquè ho diem, perquè nosaltres aprovàvem els pressupostos al febrer, 
el tancament, el decret de l’alcalde al mes de juny o juliol, no, per això t’ho estem dient, perquè 
crec que tenim la obligació de dir-ho, en aquest moment ho havíem d’estar ratificant pel ple, 
perquè estem aprovats aquests, perquè heu d’enviar tota la documentació a la plataforma, a la 
d’Hisenda, al Tribunal de Comptes, i a la Sindicatura de Comptes, i no se quan s’enviaran, 
suposo que al final d’any. 
 
Sr. Carles Palau, no els aprovarem avui. 
 
Sr. Ramon Consola, no serveis de res, tu firmes un decret, aquest decret has de fer el compte 
general, ara tu faràs el compte general, i com ha dit la Rosa, el compte general. 
 
Sr. Carles Palau, avui votarem la liquidació. 
 
Sr. Ramon Consola, no votem res, dones compte que has fet la liquidació, això no serveis de res, 
ara has de fer el Compte General. 
 
Sr. Carles Palau, d’algo ha de servir si s’ha de fer. 
 
Sr. Ramon Consola, serveis d’algo però de poca cosa, ara s’ha de reunir la comissió de comptes, 
que ho heu de comunicar amb quinze dies d’antelació, heu de ficar la documentació i tota la 
comptabilitat de l’ajuntament a dalt o a baix, a la dreta o a l’esquerra, allà on vulgueu, tindríem 
quinze dies per venir-la a mirar i hi haurà un debat, on es podrà debatre i aprovar els comptes, 
suposo que els aprovarem, perquè son llustrosos, i la meitat d’aquests comptes son nostres, 
però també podríem votar en contra, per tant el teu decret no serviria de res, m’explico, llavors 
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una vegada la comissió emet el dictamen, la secretària fa informa i s’ha ratificar per un ple, al cap 
d’un temps, en aquest cas ara hauríem d’estar ratificant aquest informe, el ple l’hauria d’acabar 
d’aprovar o desaprovar, perquè a vegades la comissió de comptes s’absté i al ple vota en contra, 
vull dir, tot aquest procés, perquè ho hem dit, perquè en aquests moments ja hauríem d’estar fent 
això, no ho fem, això també va lligat al pressupost, si haguéssim fet el pressupost al febrer, 
haguéssim començat a parlar al gener, ara no estaríem parlant d’això, perquè donem per fet que 
fins al 31 de març tens els tempos al teu favor. 
 
Sr. Carles Palau, estaràs amb mi que no es indispensable tenir tancat l’exercici anterior. 
 
Sr. Ramon Consola, per nosaltres si. 
 
Sr. Carles Palau, una altra cosa es que vosaltres ho creieu oportú. 
 
Sr. Ramon Consola, aquí hi ha dos temes de deixadesa importants, un el tancament de l’any 
2015, entenc que es una deixadesa, i entenc que ens juguem el tipo, perquè si el fiques fora de 
plaç et poden bloquejar les subvencions. 
 
Sr. Carles Palau, no. 
 
Sr. Ramon Consola, si i sobre tot les que venen de Madrid; aquesta es una, dos fer un 
pressupost en aquestes alçades, també entenem que es de mala gestió, per tant ho hem de dir, 
com oposició ho hem de dir, estareu o no estareu d’acord, nosaltres ho hem de dir, i nosaltres ho 
hem de deixar caure aquí. 
 
El tema del debat públic, tothom s’ho mira com s’ho mira, d’acord, tu has dit que això es obligat, 
això no es obligat ni res, les coses funcionen, el govern fa pressupostos i després, no, el govern 
pot fer pressupostos sota el seu criteri, i també pot reunir als grups i a veure com els fem, això es 
un criteri, com equip de govern, nosaltres podem tenir un altre criteri. 
 
En el tema del cadastre que us han baixat els impostos, us han enviat el certificat els de la 
Diputació, 134.000 euros. 
 
Sr. Carles Palau, de la urbana. 
 
Sr. David Folguera, de la baixa del valor cadastral i la rebaixa. 
 
Sr. Ramon Consola, l’any que ve pujarà, i baixarà. 
 
Sr. Carles Palau, l’any que ve hi haurà la baixada de rústica i de vehicles. 
 
Sr. Ramon Consola, i pujarà l’altra. Nosaltres ho vam fer i ho vam dir, perquè la situació 
econòmica de l’ajuntament es boníssima, després en parlarem, es boníssima, suposo que si 
entreu a la plataforma que han tret de Madrid, Bell-lloc, l’ajuntament, a Espanya hi ha 8.300 i 
pico, i Bell-lloc està dins d’aquests 3.000 municipis com excel·lents, perquè el seu deute 0, i això 
es degut a una bona gestió, es a dir si un ajuntament està sanejat, lo normal es que es facin 
coses i que la gent tampoc no hagi de pagar tant, aquest es el nostre criteri, si s’ha de tornar a 
pujar, doncs en parlem, res més a dir. 
 
Sr. David Folguera, l’únic que havia dit es això que la vostra previsió quan es van baixar el % de 
l’IBI va ser de 73.000 euros i la que destinàveu a pagar el deute. 
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Sr. Ramon Consola, a veure la nostra part, teníem calculat, nosaltres vam dir que amb el 13 % 
baixàvem el 73, no t’equivoquis, nosaltres ja sabíem que hi havia un percentatge, si vols 
buscarem els papers, que estàvem ratllant sobre els 120 o 125 aquests es els números que 
nosaltres ballavem, els 75.000 euros que nosaltres baixàvem amb el 13 %, era els diners que 
deixàvem de pagar l’ajuntament als bancs, perquè nosaltres ho havíem amortitzat tot, es a dir 
interessos i amortització, vam dir aquests diners que ara no hem de portar al banc, que se’n 
beneficiï tota la gent del poble. 
 
Sr. David Folguera, es a dir ha passat del 73 a 134.000. 
 
Sr. Ramon Consola, tu has de calcular el nostre 13 % deixa estar l’altre, el nostre 13 % van ser 
els 75.000, amb la baixada cadastral també hi contàvem, que nosaltres el 75.000 estaven dins el 
13 % que eren menys, et diré perquè els coeficients havien baixat en la baixada cadastral que 
representava un 68 ó 69.000, be ara no buscarem aquí, referent a lo del pressupost, com ha dit 
la Rosa, el pressupost, jo no em trencaria les vestidures, el pressupost prorrogat, amb una 
situació sanejada com la nostra, i això ho pot dir la secretària, es pot modificar partides, i inclòs 
es pot fer alguna de nova, vull dir que no passa res, no esta passant absolutament res, no 
muntem aquí un drama. 
 
Sr. Carles Palau, nosaltres no muntem un drama. 
 
Sr. Ramon Consola, exactament perquè el drama no hi es, el pressupost, es diferent que 
tinguéssim un deute desaforat, i haguéssim destinats tots aquests diners a tapar forats, però es 
que aquí no tenim forats, i inclús us permet a vosaltres, gràcies a aquesta bona gestió, a 
demanar crèdit, us ho permet, per tant que la situació del poble no es dramàtica, per tant parlem-
n’hi. Aquesta es la història. També us he de dir una cosa, i no hi he entrat, però ara hi entro, si si 
no rigui, perquè fa quatre dies, a aquell senyor li va dir que quan pogués se’n recordaria d’ell, i 
estic parlant de la claveguera del carrer Jacint Verdaguer, no hi he entrat, perquè ell es el meu 
soci, i políticament l’estic jugant, però fa un any que tenen la claveguera tapada, al pressupost 
prorrogat hi ha 28.000 euros per arreglar clavegueres, 28.000 euros, i a part si falta, pot haver 
una modificació dels edificis i traspassar-los, us hauria de caure la cara de vergonya, perquè a 
veure si vostès tindrien cara per tenir un carrer sense llum, durant un any, o tenir-lo sense aigua, 
tinguen partida pressupostària per poder-lo arreglar, ara farem els tempos, perquè a mi m’agrada 
fer història, aquell carrer el vam fer nosaltres dues vegades, vam passar les càmeres, va haver 
les eleccions pel mig, una persona que anava a la seva llista, i ho poden dir els veïns, sap que va 
dir, que l’arreglo l’ajuntament, que per això paguem els impostos, era del vostre color, quan va 
canviar el color, això va desaparèixer, que curiós, i està afectat també, es curiós això, però be, 
aquest senyor el dia deu del set, demana la gravació que nosaltres vam fer, la senyora Rosita es 
l’alcaldessa i li contesta el 23 de juliol, que passem la gravació als serveis tècnics, l’alcalde, el 16 
de novembre, reuneix els veïns, i diu que buscaran una solució, passa el Nadal, som al 5 de 
febrer, i torna a reunir als veïns buscant la solució, en quin dia estem avui, 6 de juliol, demà Sant 
Fermin, i encara estan igual, en aquell carrer, tenint partida pressupostària, poca broma eh, no 
cal fer cap modificació, aquesta es una. 
 
El tema dels nínxols, estem al mínim, el nínxols es poden ficar dins una partida pressupostària 
de majors ingressos, perquè els nínxols son per vendre. 
 
Sr. Carles Palau, però a quina partida, l’hem de crear. 
 
Sr. Ramon Consola, si, i quin problema tens, si la proposes, tu et penses que votarem que no pel 
nínxols. 
 
Sr. Carles Palau,  jo crec que no. 
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Sr. Ramon Consola, doncs ja hem acabat, i a Bell-lloc només queden dos nínxols. 
 
Sr. Carles Palau, no, queden més nínxols. 
 
Sr. Ramon Consola, i que hem de fer comprar nínxols de segona ma, la gent, no m’emprenyos 
home, no m’emprenyos. 
 
Sr. Carles Palau, m’agrada que hagis dit lo de la claveguera, perquè reconeixes que no l’he 
generat jo aquest problema, ja ve de la vostra legislatura. 
 
Sr. Ramon Consola, no, nosaltres ens vam trobar amb el problema al final. 
 
Sr. Carles Palau, al final, no, havíeu fer anar el tècnic abans. 
 
Sr. Ramon Consola, no, segurament la vam vetllar més nosaltres que tu, però be es igual. 
 
Sr. Carles Palau, segurament vas tenir més temps que nosaltres. 
 
Sr. Ramon Consola, i segurament avui, si nosaltres estiguéssim a l’equip de govern, ja estaria 
solucionat. 
 
Sr. Carles Palau, i ho pots fer, ja saps quina es la solució, si tant malament ho estem fent, i si 
tant dolents som, i si portem el poble a la ruïna, saps perfectament quina es la solució. 
 
Sr. Ramon Consola,  jo no he dit això del poble a la ruïna. L’oposició està pel que està, i l’equip 
de govern està pel que està. 
 
Sr. Carles Palau, centrem-nos al punt, que es l’aprovació dels pressupostos. 
 
Et sotmet a votació la proposta la qual no s’aprova per majoria simple dels membres presents de 
la Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots en contra del grup CDC i 1 vot en contra del 
grup PPC).  
 
 
6è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE L’EXERCICI 2015. 
 

ANTECEDENTS 

 
En data 21 de març de 2016 l'alcalde va disposar iniciar l’expedient per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.  
 
En data 24 de maig de 2016 la secretaria interventora va emetre informe sobre el procediment de 
la liquidació del pressupost del 2015, així com del compliment dels resultats obtinguts a la 
liquidació. 
 
En data 30 de maig de 2016 la secretària interventora va emetre informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015. 
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Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del mateix exercici, 
s'obté el següent resultat:  
 
 

Primer: la Liquidació del Pressupost de Despeses, que respon al següent detall: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.803.293,13 

Modificaciones de créditos 260.759,66 

Créditos definitivos 2.064.052,79 

Gastos Comprometidos 1.905.839,38 

Obligaciones reconocidas netas 1.905.839,38 

Pagos realizados 1.736.408,11 

Obligaciones pendientes de pago 169.431,27 

Remanentes de crédito 158.213,41 

 

Segon: la Liquidació del Pressupost d’Ingressos, que respon al següent detall: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.803.293,13 

Modificaciones de previsiones 260.759,66 

Previsiones definitivas 2.064.052,79 

Derechos reconocidos netos 1.992.504,83 

Recaudación neta 1.515.175,87 

Derechos pendientes de cobro 477.328,96 

Exceso previsiones 71.547,96 

 

 

 
Tercer: El resultat pressupostari de l’exercici 2015 amb els següents resultats: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 

Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.947.371,28 1.580.579,94  366.791,34 

   b) Operaciones de capital 45.133,55 48.365,25  -3.231,70 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.992.504,83 1.628.945,19  363.559,64 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 276.894,19  -276.894,19 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 276.894,19  -276.894,19 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 

(I=1+2) 

1.992.504,83 1.905.839,38  86.665,45 

 

AJUSTES: 
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3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 205.447,23  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 143.536,17  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 348.983,40 348.983,40 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  435.648,85 

 

 

Quart: El romanent de tresoreria de l’exercici 2015 amb els següents resultats:  

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  311.142,58 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  992.463,54 

430       - (+) del Presupuesto corriente 477.328,96  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 420.931,68  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 

472, 537, 538, 550, 565, 
566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 94.202,90  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  208.532,73 

400       - (+) del Presupuesto corriente 169.431,27  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 6.448,06  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 

521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 32.653,40  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -71.696,97 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 100.513,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 28.816,03  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  1.023.376,42 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 

5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  154.700,10 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 

 868.676,32 

 

 

Cinquè: Anàlisi de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 

pressupost. 

 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté per 

diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 

aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 

pressupostària.  

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 280.733,68 € d'acord amb el 
següent detall: 
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Identif. Concepto  
Importe Ajuste a aplicar 
al saldo presupuestario 

2015  (+/-) 

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -56.788,83 

GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 0,00 

GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -18.077,36 

GR001 Ajuste por liquidación PIE - 2008 2.705,88 

GR002 Ajuste por liquidación PIE - 2009 5.756,28 

GR002b Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 7.988,98 

GR006 Intereses   

GR006b Diferencias de cambio   

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local   

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   

GR003 Dividendos y Participación en beneficios   

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   

GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales   

GR012 Aportaciones de Capital    

GR013 Asunción y cancelación de deudas    

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto -24.410,91 

GR008 Adquisiciones con pago aplazado   

GR008a Arrendamiento financiero   

GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's)   

GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica    

GR019 Préstamos   

GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto   

GR021 Consolidación de transferencias con otras Administraciones públicas   

GR99 Otros (1)   

  Inversiones con abono total de precio   

  Total ajustes a Presupuesto de la Entidad -82.825,96 

 

Capacitat/necessitat de finançament:  

Estabilidad 

(+) Ingresos no financieros 1.992.504,83 

(-) Gastos no financieros 1.628.945,19 

(+/-) Ajustes SEC -82.825,96 

Capacidad/necesidad de financiación 280.733,68 

 

A l’obtenir un saldo positiu, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  

 

Sisè: Compliment de la regla de la despesa.  
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A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de 
la liquidació del 2015. 
 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que 
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la taxa 
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 
és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 

 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local 
compleix la Regla de la despesa amb un marge de 6.856,34 €.  

 

Concepto 
Liquidación  

2014 (1) 
Liquidación 

2015 

Suma de los Capítulos 1 a 
7 de gastos (2) 

  1.800.406,93 1.623.338,09 

Ajustes  Cálculo empleos 
no financieros según el 
SEC 

  0,00 24.410,91 

  (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 

  
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación 
Local(6) 

    

  (+/-) Ejecución de Avales     

  (+) Aportaciones de capital     

  (+/-) Asunción y cancelación de deudas     

  

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 

  24.410,91 

  

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas. 

    

  (+/-) Adquisiciones con pago aplazado     

  (+/-) Arrendamiento financiero     

  (+) Préstamos     

  (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012     

  
(-I Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta 
de otra Administración Pública (7) 

    

  Otros (especificar) (5)     

  
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses 

de la deuda 1.800.406,93 1.647.749,00 
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(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran 
la Corporación Local (3)     

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas -370.190,03 -196.924,62 

  (+)Unión Europea     

  (+) Estado     

  (+) Comunidad Autónoma 101.912,36 40.820,30 

  (+) Diputaciones 212.247,49 156.104,32 

  (+) Otras Administraciones Públicas 56.030,18   

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)     

  Total de Gasto Computable del ejercicio 1.430.216,90 1.450.824,38 

    

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos   8.871,00 

 

Descripción del cambio 
normativo 

Importe 
Incremento/dismi

nución en 
Presupuesto actual 

Normas que 
cambian 

Aplicación 
Presupuestaria 

Observaciones 

Actualització Valors cadastrals  
Urbana 

 
8871,00 IBI 11300  

 

Evaluación de cumplimiento  de objetivos 

Liquidación 
cierre  2014 

(1) 

Liquidación 
2015 

Gasto computable (1) 1.430.216,90 1.430.216,90 

Tasa referencia de crecimiento del PIB (2) 0,00% 1,30% 

Gto computable x tasa incremento (1*2) 0,00 1.448.809,72 

Aumentos / Disminuciones 0,00 8.871,00 

Disminución GP2014 por inversiones financieramente sostenibles 0,00 0,00 

Límite de la Regla de Gasto 0,00 1.457.680,72 

Disminución GP2015 por inversiones financieramente sostenibles 0,00 0,00 

Gasto computable  liquidación 0,00 1.450.824,38 

 

 

Setè: Anàlisi del compliment de l’objectiu de deute públic.  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats  
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El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 1.947.371,28 

2 (-) CCEE 0,00 

3 (-) QQUU  0,00 

4 (-) ALTRES 0,00 

5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 1.947.371,28 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00 

7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 0,00% 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
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deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos 
liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a 
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  

 

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

Per tant,  

 

RESOLC: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que figura a la part 
d’antecedents.  

Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió ordinària que se 
celebri. 

Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Rosa vols dir algo. 
 
Sra. Rosa Buira, com hem dit es l’inici al tancament de l’exercici 2015, estem fent l’inici que 
s’hauria d’haver fet al final del mes de març, l’estem fent avui, una evidencia més de que anem 
amb retard, però val mes començar tard, però arribar. 
 
Sr. Ramon Consola, jo volia dir, que els números son excel·lents, per no dir superlatius, gràcies a 
tots a vosaltres i a nosaltres, perquè ficaria incapeu en que ara tenim un romanent de tresoreria 
per poder gastar, que no podem aplicar en lloc, tu ja ho saps, secretària, de 868.000 euros, jo 
vist, si ara comptablement i analitzes el pressupost vol dir que es un sobrant de partides, llavors 
jo crec que es un excés, està molt be, però amb la situació actual i de la manera que estem, crec 
que s’hauria d’haver apurat més el pressupost del 2015, el que si ens dona cancha perquè tenim 
un resultat pressupostari bastant elevant de 435.000 euros, que això es el que estàvem discutin 
abans, amb la baixada d’impostos, aquí podem absorbir tranquil·lament, i aquí hi ha les proves, 
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perquè amb l’anàlisi que fam des de Madrid, la capacitat de necessitat financera tenim un 
superàvit de 280.000 euros, si aquí li restes els 150.000 tens un coixí per poder treballar, per tant 
no estaria preocupat en aquest sentit, i que he de dir que ens hem de felicitar tot, no s’ha fet tant 
malament, la meitat nosaltres i la meitat vosaltres, no obstant quan fem la comissió de comptes, 
ho acabarem de veure mes clar i ho analitzarem en profunditat. 
 
Sr. Carles Palau, només recordar una cosa, quan parles de 868.000 euros de romanent de 
tresoreria, això no es diner que hi ha al banc, es el diner que hi ha al banc més el que ens deuen 
les administracions, els rebuts que no s’han pogut cobrar de particulars, que segurament els 
haurem d’anar treien d’aquests 800.000 euros,  ens deuen i no sabem si cobrarem. 
 
Sr. Ramon Consola, home si es l’administració segurament que si, no se nosaltres ho cobràvem 
tot. 
 
Sr. Carles Palau, hi ha deutes de particulars. Jo només vull que no quedi la idea que els 800.000 
euros els tenim al banc, son deutes que ens deuen altres administracions i particulars, no son 
efectiu que tenim al banc. 
 
Sr. Ramon Consola, em vinc a referir, i ara no se quin any, si va ser el 2011 o el 2010, nosaltres 
vam sacrificar el pressupost per fer neteja, perquè hi havia molt deute antic i el vam netejar, per 
tant no tenim un deute molt lluny, perquè nosaltres teníem un deute que arrastràvem des de el 
1900 no se quan, i això implica, en aquest cas el podríem sacrificar perquè tenim un sobrant molt 
gran, es un pressupost molt ajustat, es quedes en números vermells si tu ho neteges, per tant 
ara aquí, no se el deute que tenim, però el deute no es molt llarg, no es molt lluny, no se si estem 
a 5, a 6 ó a 7. 
 
Sr. Carles Palau, em vull referir que no es el que tenim al banc. 
 
Sr. Ramon Consola, això es com a les empreses, un balanç comptable, venem mes pomes i no 
me les paguen totes al comptat, però jo crec que si. 
 
Sr. Carles Palau, son 800.000 euros que no els tenim al banc, i potser acabem perdem 100 ó 
200 pel camí. 
 
Sr. Ramon Consola, vols dir, home, llavors es greu, no fotem. 
 
Sr. Carles Palau, com paga la Generalitat i rebuts que estan pendents, algo perdrem. 
 
Jo d’aquesta liquidació, nomes vull comentar una cosa, que son els 24.410 euros que estan 
pendents d’aplicar, que en teoria, haurien d’estar pagats abans de les eleccions de l’any passat. 
Aquí hi ha 24.000 euros dels crèdits que tenim que es van pagar però que no es van 
comptabilitzar, es una de les coses que ens ha fet ballar, va ser un despiste, finalment no es van 
comptabilitzar i que haurem de fer una modificació per comptabilitzar-los aquest any. Només 
això. Has fet moltes coses bones, però algun despiste també has tingut. 
 
Sr. Ramon Consola, això es un tema comptable, els crèdits estan pagats o no estan pagats. 
 
Sr. Carles Palau, però s’han de comptabiltizar. 
 
Sr. Ramon Consola, però jo la comptabilitat no la porto. Si hagués portat la comptabilitat de 
l’ajuntament, ja seria la hòstia. 
 
Sr. Carles Palau, no es responsabilitat de l’alcalde la gestió. 
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Sr. Ramon Consola, si home si, la vetllava, però a aquest límit no arribava. 
 
Sr. Carles Palau, jo reconec que has fet moltes coses bones, però que algun despiste has tingut. 
 
Sr. Ramon Consola, un no, molts segur, segur que trobaríem despistes i pifiades. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
7è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES DE 
GOVERN. 
 
Atès que en l’anterior Ple ordinari va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim 
d’aquests Decrets el  066/2016.  

 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 067/2016 fins al núm.138/2016  ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.  
 

Nº DECRET DATA ASSUMPTE 

2016/067 15/04/2016 CONVOCATÒRIA PLE  ORDINÀRI 21/04/2016 

2016/068 15/04/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/021) 

2016/069 18/04/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 

2016/070 19/04/2016 CONTRACTE SERVEI ADDICIONAL LINIA TELÈFON ASCENSORS 

2016/071 20/04/2016 DECLARACIÓ CADUCITAT DEL PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 

2016/072 21/04/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2015/030) 

2016/073 22/04/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/014) 

2016/074 22/04/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/028) 

2016/075 22/04/2016 BAIXA REBUT CEMENTIRI 

2016/076 27/04/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

2016/077 28/04/2016 APROVACIÓ NÒMINES 

2016/078 28/04/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/025) 

2016/079 29/04/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 

2016/080 29/04/2016 DESIGNACIÓ PRESIDENTA CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 

2016/081 03/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2015/029) 

2016/082 04/05/2016 DELEGACIÓ DE FUNCIONS 

2016/083 04/05/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 

2016/084 04/05/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 

2016/085 05/05/2016 DEVOLUCIONS AVALS ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ 

2016/086 05/05/2016 ACCÈS INCUBADORA D'EMPRESES 

2016/087 06/05/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

2016/088 06/05/2016 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 12/05/2016 

2016/089 09/05/2016 SOL·LICITUD MEMÒRIA VALORADA 

2016/090 10/05/2016 APROVACIÓ INICIAL PLA DE MILLORA URBANA 

2016/091 09/05/2016 DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RESPONSBILITAT PATRIMONIAL 
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2016/092 11/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/027) 

2016/093 13/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/001) 

2016/094 13/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/032) 

2016/095 13/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/034) 

2016/096 13/05/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 

2016/097 18/05/2016 BAIXA REBUT ESCOMBRARIES 

2016/098 18/05/2016 LLICÈNCIA AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/004) 

2016/099 18/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/022) 

2016/100 18/05/2016 INCOACCIO PROCEDIMENT 

2016/101 23/05/2016 APROVACIÓ LLOCS DE TREBALL 

2016/102 23/05/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 

2016/103 24/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/035) 

2016/104 24/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/037) 

2016/105 25/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/033) 

2016/106 25/05/2016 EXPEDIENT CONTRACTACIÓ BAR PISCINES 

2016/107 25/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/029) 

2016/108 25/05/2016 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 30/05/2016 

2016/109 26/05/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/030) 

2016/110 27/05/2016 APROVACIÓ NÒMINES 

2016/111 27/05/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

2016/112 30/05/2016 DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD 

2016/113 30/05/2016 APROVACIÓ DESPESA REPARACIÓ CAMINS MUNICIPALS 

2016/114 31/05/2016 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015 

2016/115 02/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/038) 

2016/116 03/06/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 

2016/117 03/06/2016 APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 

2016/118 03/06/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

2016/119 03/06/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 

2016/120 06/06/2016 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

2016/121 08/06/2016 SOL·LICITUD PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

2016/122 10/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/040) 

2016/123 10/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/042) 

2016/124 10/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/044) 

2016/125 09/06/2016 CANVI TITULARITAT NÍNXOL 

2016/126 10/06/2016 PROPOSTA PONENT ACTIU 

2016/127 14/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/047) 

2016/128 14/06/2016 CONTRACTACIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ INFANTIL 

2016/129 14/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/045) 

2016/130 15/06/2016 APROVACIÓ NÒMINES 

2016/131 15/06/2016 CONTRACTACIÓ SOCORRISTES 

2016/132 17/06/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 
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2016/133 17/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/046) 

2016/134 17/06/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/017) 

2016/135 17/06/2016 LLICÈNCIA AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/006) 

2016/136 22/06/2016 CONTRACTACIÓ MONITORES CASAL D'ESTIU 

2016/137 22/06/2016 RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ 

2016/138 29/06/2016 APROVACIÓ NÒMINES 
 
Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 19/04/2016, 
03/05/2016, 17/05/2016, 07/06/2016, 21/06/2016. 
 
Sr. Carles Palau, abans que res, ja us dic jo que aquí hi ha un error, que es l’acta del 21/06/2016, 
no està aprovada i la del 07/06/2016 em costa que no us l’han fet arribar, encara que quan vau 
venir dilluns a consultar la documentació la podíeu haver demanat, perquè no us l’havíem enviat. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Rosa. 
 
Sra. Montserrat Segura,  no només era això que ens faltava aquesta que la última que teníem era 
la del 17/05/2016 que la del 07/06/2016 no la tenim, i que la del 21/06/2016. 
 
Sr. Carles Palau, la del 21/06/2016 no està aprovada; tocava junta aquest dimecres i no teníem 
material. 
 
Sra. Montserrat Segura, encara que haguéssiu fet aquest dimecres, el teu compromís era que a 
partir que estès aprovada, teniu deu dies per enviar-la, i que sabia que faltaven aquestes dues. 
 
Sr. Carles Palau, més que compromís es norma. 
 
Sr. Ramon Consola, jo tinc dues coses, de fet també hi ha el decret, el decret d’adjudicació de les 
piscines, al Celso Rojas, que el Miquel el va demanar, però també quan el Miquel demana si les 
piscines, aquest senyor farà la neteja de les piscines al complert, o netejarà la piscines o no la 
netejarà o s’encarregarà del bar, o no farà res, o farà moltes coses, la secretaria, suposo que 
perquè ja li toca, per article, que es torna a dirigir a l’alcalde, home jo us agraïría que ja que es fa 
el decret, que ens passeu tota la documentació, si vols aquesta pregunta te la faig ara o te la faig 
després, aquest senyor que farà la neteja de piscines, només netejarà el bar. 
 
Sr. Carles Palau, no, aquest senyor, l’únic que te es el contracte del bar, i la neteja exterior i el 
manteniment de piscines, com ja saps, des de fa anys, es obligatori tenir el carnet de 
manteniment de piscines d’ús públic i actualment l’empresa que habitualment porta el 
manteniment de la zona esportiva, te aquest carnet, i es la que ho portarà. 
 
Sr. Ramon Consola, es a dir el senyor aquest, portarà el bar. 
 
Sr. Carles Palau, el bar i el manteniment, la gespa la fa Aspros, el tema aigua no el tocarà i un 
metro al voltant de la piscina, no ho tocarà, per dir-ho així, ni la depuradora, ni el clor, ni els 
productes ni res de tot això. 
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Sr. Ramon Consola, perfecte. I l’altre es un decret, es el decret 113 que s’ha adjudicat al Voltes 
els camins, no tinc res a dir de l’adjudicació, però aniré al redactat, i aquí fica que es van 
presentar tres o quatre, el Voltes, els Àrids i Excavacions Gaype, i el Romà, i llavors diu, el preu 
del contracte, el qual s’adjudica al senyor Voltes a la quantitat de 7.290 euros aproximat, home 
aproximat no, seran 7.290 euros, perquè si hi ha tres que pugen pels camins, home jo crec que 
s’ha d’adjudicar al més barat, però aproximat no, jo crec que això d’aquí. 
 
Sr. Carles Palau, però aproximat, ve i t’ho explico, perquè es va pressupostar 625 tones de grava 
a portar als camins. 
 
Sr. Ramon Consola, i els demés també van ficar aproximat. 
 
Sr. Carles Palau, si, perdona, el pressupostos es van demanar sobre aquest 625 tones de grava, i 
el preu més baix de grava va ser el de Voltes. 
 
Sr. Ramon Consola, però devia fer un preu tancat, no? 
 
Sr. Carles Palau, però hi havia la possibilitat, de que en un moment donat, jo dic, per acabar 
aquest camí, portam dos camions més de grava. 
 
Sr. Ramon Consola, però a veure, quan normalment es fa, quan es demanen tres ofertes, els 
paràmetres son clars, perquè sinó les ofertes no son clares. 
 
Sr. Carles Palau, els paràmetres eren clars, però jo tenia la potestat, i així ho vam pactar amb els 
tres de que podria arribar un moment en que demanés més grava per un camí, o fica’m tres 
camions més que passen de les 625 tones que havíem pactat. 
 
Sr. Ramon Consola, jo entenc que llavors no funciona així, llavors el normal hagués sigut que 
aquesta persona t’hagués facturat a part la grava que tu havies demanat de més, però les ofertes 
han de ser aquestes, han de ser tal qual, penso jo; i una altra cosa per a que no hi hagi traïdories 
al facebook, estem parlant de 7.290 euros aproximats, IVA exclòs, l’ajuntament sempre es 
finalista, per tant jo agrairia també que es digués que el contracte aquest a pujat 9.227,85 euros, 
realment el cost que acabarà pagant l’ajuntament. 
 
Sr. Carles Palau, no està malament, però el decret sempre surten les quantitats, IVA exclòs, quan 
fas una oferta pública IVA exclòs. 
 
Sr. Ramon Consola, no, no, home que jo n’he fet, i a la factura segurament no hi son els 7.290 
euros. 
 
Sr. Carles Palau, no, a la factura surt el IVA. 
 
Sr. Ramon Consola, es el cost per l’ajuntament, jo no se, ara també estic a l’administració, quan 
una persona et porta una factura, amb IVA exclòs, t’emportes la factura. 
 
Sr. Carles Palau, una factura amb IVA exclòs no pot ser, serà un pressupost. 
 
Sr. Ramon Consola, pressupost amb IVA exclòs, perdona, i li dic que me’l torni a portar amb IVA 
inclòs, perquè estem fent les trampes al solitari, m’explico, perquè la majoria de gent hi fica l’IVA. 
En aquest cas el cost real que s’ha contractat al VOLTES es de 9.227,85 euros. 
 
Sr. David Folguera, però perquè dius això. 
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Sr. Ramon Consola, perquè es pot explicar, 7.290 euros, no. Jo ho dic per evitar confusions. 
 
Sr. Carles Palau, però estaràs amb mi que això es molt habitual, que moltes vegades demanes 
subvencions, i les subvencions no et subvencionen l’IVA, i has de separar l’IVA. 
 
Sr. Ramon Consola, això es una altra història. 
 
Sr. Carles Palau, moltes vegades a les licitacions, es fa pressupost IVA exclòs. 
 
Sr. Ramon Consola, això es una altra història, les subvencions, no subvencionen mai l’IVA, però 
l’ajuntament, el paga. 
 
Sr. Carles Palau, si, però es molt habitual, per les licitacions, ficar IVA exclòs. 
 
Sr. Ramon Consola, i si no computes l’IVA, tard o d’hora es traeix, però en fi, no dic eres mes, 
només aquestes dos coses. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
 
8è.- 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 1R 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:  
 
PRIMER TRIMESTRE 2016:  
Pagaments realitzats en el trimestre:  156.563,82 euros  
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 40.855,72 euros 
 
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  
equivalent al primer trimestre de 2016, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol.  
 
El període mig de pagament 1R. TRIM. 2016:  32,85 dies  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Rosa. 
 
Sra. Rosa Buira, només comentar que malgrat funcionem amb pressupostos prorrogats atenem 
els pagaments i complim amb totes les previsions. 
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El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
 
9è.- PRECS I PREGUNTES  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa? 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sra. Rosa Buira, Ramon. 
 
Sr. Ramon Consola, jo tinc una queixa, la queixa es que en dia 28 de juny se’ns va enviar una 
carta que deia: “us comunico que a petició del Club Patí Bell-lloc, el proper dimarts dia 28 de juny 
a les 20:30 h del vespre està previst dur a terme una recepció oficial dels diferents equips de 
hoquei del nostre municipi a la Sala d’Actes de l’Ajuntament”, aquesta carta se’ns va portar a les 
14:30 h del dia 28, perquè quedéssim a dos quarts de nou de la nit, jo no vull entendre que 
potser se’ns va portar en un moment límit perquè potser no volíeu que hi anéssim, no vull 
entendre això, però també ho deixo caure, d’acord, entenc que un altre tomb se’ns porti amb mes 
temps, jo vaig a trucar al Jaume, i vaig dir escolta tantes preses, nosaltres no podem assistir, jo 
demanaria que un altre cop ho diguéssiu amb mes temps. 
 
Sr. Carles Palau, això et va dir el David. 
 
Sr. Ramon Consola, si telefònicament, jo no t’ho puc contrastar però jo el vaig trucar quan vaig 
rebre la carta, vaig trucar al Jaume, devien ser les 14:45 o les 14:35, no ho se exactament, per 
dir-li home nosaltres no vindrem, pots contar, perquè avisar-nos d’aquestes maneres, i això va 
ser la conversa. 
 
Sr. Carles Palau, no es la informació que tinc jo, però no parlarem de terceres persones que no 
estan aquí al davant. La confirmació de que es feia el acte el 28. Jo la vaig firmar el 27, es igual, 
reconec part de culpa i demano disculpes. Fa dies que sabia que es faria aquest acte però fins 
Sant Joan no es va ficar hora i data, es cert que jo aquí em vaig despistar, primer de tot trucar-
vos el dilluns a primera hora, es cert, em vaig despistar, fins al migdia no vaig fer la carta, la vaig 
signar el 27, com be diu aquí, es va enviar el 28, us va arribar tard, reconec part de culpa, perquè 
us podia haver trucar i avançar feina, demano disculpes i intentaré que no torni a passar. 
 
Sr. Ramon Consola, un altre cop que hi hagi algo, ens ho dieu amb dos o tres dies, o no cal que 
ens ho digueu, perquè a veure. 
 
Sr. Carles Palau, entenc que aquella recepció era de tot l’Ajuntament i no de l’equip de govern. 
 
Sr. Ramon Consola, també volia fer esment aquí, i voldria que constés en acta ens heu fet 
arribar una carta que el 19 de juliol, reunió amb INCASOL, nosaltres el Grup de Convergència no 
assistirem a aquesta reunió, si l’INCASOL vol fer reunió i vol que hi siguem nosaltres, haurà de 
ser passat Tots Sants. 
 
Sr. Carles Palau, passat Tots Sants? 
 
Sr. Ramon Consola, si passat Tots Sants, Tots Sants deu ser el 4 o el 3, i si vol el quatre o el 
cinc, nosaltres vindrem, sinó ens hem llegit el conveni, perquè entenem que vosaltres sou els 
que heu portat les negociacions durant aquest temps i el conveni que ens heu passat, que ells us 
han passat difereix molt del nostre conveni, molt, per tant jo sempre us he dit, que nosaltres, 
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perquè a part amb INCASOL ens coneixem, son gent que els has de marcar molt de prop, però 
molt molt molt, ells van als seus tempos, ells havien de fer una obra, i no l’han fet, fent un 
conveni per no ser tant taxatius, perquè si fos una persona privada, segurament ja existiria, 
d’acord, per tant nosaltres ho deixem aquí clar, només aprovarem, i tot i això segurament ens 
deixaríem algo, el conveni el qual, el dia que tu vas prendre possessió, te’n recordes que hi havia 
la Pilar, te’l vaig ensenyar, l’únic que signarem serà aquell conveni i difereix molt, i allí hi ha una 
concessió d’aigua a INCASOL que no es pot donar de cap de les maneres,  perquè no tenen dret 
a demanar-nos la concessió quan no han fet ells l’obra. 
 
Sr. Carles Palau, jo només us dic que la primera reunió, el mateix dia a les 8 del matí, em truca 
el Sergi, jo t’ho vull explicar, em truca a les 8 del matí dient-me escolta ens acaba de convocar el 
consell a tot el departament i no podem ser a Bell-lloc, us vam avisar i vam anul·lar la reunió, i 
vam marcar un altre dia.  
 
Sr. Ramon Consola, jo ja se com funciona aquesta gent. 
 
Sr. Carles Palau, tu vull explicar perquè es va anul·lar en aquell moment, per cert que s’ha 
canviat el conveni del que em vas deixar tu al que us em passat, i vull que hi sigueu, perquè crec 
que heu de ser perquè finalment haureu d’aprovar, i com mes aviat us incorporeu a les 
negociacions mes aviat ho arreglarem si tot va be, no entenc la postura de no voler vindre. 
 
Sr. Ramon Consola, jo no puc, i el meu grup m’ha dit que si no estic jo, que vaig ser el que va 
estar al davant i que pràcticament vam parir aquest conveni, perquè era qui tenia les discussions 
i les negociacions, era el dolent de la pel·lícula, per dir-ho així, per tant jo aquest dia no hi puc 
ser, jo a l’estiu entro en unes turbulències, quan començaré a respirar serà a finals d’octubre, per 
això passat Tots Sants el que vulgueu, cap problema. 
 
Sr. Carles Palau, només dir-te que aquest conveni, per dir-ho així, conveni reformat, com 
vulguem, està mirat els serveis tècnics de la casa, i pels serveis d’AQUALIA, no hi estan 100 % 
conforme, hi ha alguna cosa, però en general estan d’acord, entenc que tu et coneixes tota la 
història i seràs benvingut a la reunió. 
 
Sr. Ramon Consola, a veure, nosaltres com a grup sempre vam tenir el criteri, i vam ser els que 
vam tirar el polígon endavant, vam fer tot el que vam fer, però sempre vam tenir molt clar, que el 
poble era el poble, i el polígon era el polígon, i així es va portar a Barcelona. 
 
Sr. Carles Palau, continua igual. 
 
Sr. Ramon Consola, ho trobo perfecte, el polígon està aquí, i ells han de complir amb el que vam 
pactar, per tant ho hauran de complir, perquè sinó aquí es queda el polígon, perquè el que no 
podem fer es sacrificar el poble de Bell-lloc pel polígon. El polígon pot i ha d’ajudar al poble, no el 
pot sacrificar, del polígon no cobrem ni cinc, ara segurament començarem a cobrar de les dos 
empreses que hi ha, però no es cobra res, això va ser sempre el problema que teníem, del 
polígon no es pot cobrar contribució, com hem de ficar empreses al polígon si no cobrem. 
 
Sr. Carles Palau, en aquest parer hi estem d’acord. 
 
Sr. Ramon Consola, nosaltres ens mengem això, també el tema de l’empresa de manteniment, 
aquesta empresa que es va crear al seu moment, després manquen els informes, quan el Miquel 
es va patejar durant un mes, i t’estic parlant de far dos anys, i jo encara no he vist l’informe, i el 
Miquel i jo vam redactar tot un informe del que faltava, i això valia molts diners, aquesta 
documentació ja l’han de tenir, igual que la concessió de l’aigua, de la Casa Canal i la 
Col·lectivitat de Regants, això tampoc no s’ha fet, no s’ha aportat cap document de que es 
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comprometen, per tant son moltes coses, es que no cal ni que ens assentem, primer que ens ho 
aportin i després ja veurem com filem el fil. 
 
Sr. Carles Palau, jo estic ficat en tot el que m’has dit, perquè el que si es cert, jo també passaré 
per aquí, passar-me tota una tarda discutint, falta això falta allò. 
 
Sr. Ramon Consola, jo et dic una cosa, assentar-me en un cadira, ser recurrent i tornar a explicar 
el que hem explicat durant dos anys, home es una mica avorrit. 
 
Sr. Miquel Campas, si em permet, quan vam estar mirant, ells mateixos van reconèixer que 
tenien en aquell moment dos milions d’euros, per deixar-lo estar com marca la llei, molta obra 
que estava destruïda per molts motius, i van dir, es van comprometre que l’arreglarien. 
 
Sr. Carles Palau, i encara no ho han fet, i molta obra que es va fer malament al començament, 
defectes d’obra, i tot això. 
 
Sr. Miquel Campas, per això abans d’assentar-nos primer que ho arreglin i després començarem 
a veure una bona voluntat per part d’INCASOL. 
 
Sr. Carles Palau, que mes. 
 
Sr. Miquel Campas, un comentari sobre l’obra que es va fer a la Via Ferrea de Vodafone. 
 
Sr. Carles Palau, està avisat. 
 
Sr. Miquel Campàs, perquè clar, suposo que de haver una garantia o un aval d’aquell obra, 
perquè s’ha aixecat tot el terreny. 
 
Sr. Carles Palau, tot el formigó. 
 
Sr. Miquel Campas, s’aixequen trossos de formigó, quan la gent passa caminant, o passen 
cotxes, i poden rebotar les pedres, i era saber com ho teníem. 
 
Sr. Carles Palau, està avisada l’empresa que està obligada a reparar-ho, perquè no fa ni tres 
meses o quatre que van acabar l’obra. 
 
Sr. Miquel Campàs, desprès, ja ho vam preguntar en alguns del plens, com estar el tema de 
reposar la valla i els setos de la via. 
 
Sr. Carles Palau, m’estic barallant amb l’empresa que es la mateixa. 
 
Sr. Miquel Campàs, no els setos d’allí, la resta. 
 
Sr. Carles Palau, hem considerat que ara no es bona època per planta’ls, els plantarem cap a 
l’hivern. 
 
Sr. Ramon Consola, jo volia fer un aclariment, em volia adreçar al Miquel Amorós, nosaltres vam 
votar en contra amb el tema històric, de l’arxiu, se que hi hagut comentaris al Consell Comarcal 
que no fèiem comarca, jo només et volia fer una reflexió, i t’ho diré com amic, durant aquest 
transcurs de temps al Consell també han manat els nostres, però nosaltres crec, i això t’hauria 
de quedar sempre clar, que l’autonomia municipal, mani qui mani, encarar que siguin dels teus, 
vull dir que el tema de si un fa comarca o no, tothom ha de mirar l’interès propi del poble, i 
després de la comarca, però primer el del seu poble, encara que siguin dels seus, perquè en 
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aquests llocs, tots fan igual, primer miren els interessos del seu poble i després van a l’interès 
comarcal. 
 
Sr. Miquel Amorós, jo aquí he de separar una mica, quan estic aquí estic treballant pel poble, i 
quan estic allà, estic treballant per la comarca en general, i llavors clar, al ple el que es va fer no 
era el mateix que aquí, perquè el que es fa al Consell Comarcal es signar un conveni amb l’arxiu 
comarcal que representa que es un acord mutu, per la gestió de l’arxiu comarcal, i es va recalcar 
molt, doncs, que l’arxiu comarcal te gran importància, de fet s’ha demanat una subvenció més 
elevada que l’any passat, i el que va dir el President i la resta de persones que estaven a les 
comissions i al ple era que una cosa a potenciar, i que s’havia de treballar entre tots, i nosaltres 
el comentari, no vam dir que ningú estigués treballant en contra de la comarca, sinó que 
nosaltres vam dir la nostra posició, la del Grup d’Esquerra del Consell Comarcal, que en aquest 
cas es la mateixa que la del Grup d’Esquerra de Bell-lloc, que es un tema que s’ha de treballar, 
que s’ha de potenciar, que som conscients de que hi ha gent que es reticent en aquest tema, i 
som conscients, ells també son conscients, perquè es el que ens van dir, però ells també van dir 
que s’havia de fer pedagogia per explicar a la gent de que, per exemple, el mateix president el 
Consell Comarcal, l’alcalde de Sidamon, va dir que quan necessites una informació, envies un 
correu, i en poc temps ho tens, es un sistema que funciona molt be. 
 
Nosaltres entenem, el Grup d’Esquerra del Consell Comarcal, i també nosaltres de que es una 
cosa que s’ha d’explicar, s’ha de tornar a parlar i si el Consell Comarcal ho potencia, tant el Grup 
de Convergència com el d’Esquerra, i jo com a representant bell·lloquí al Consell Comarcal 
també ho treballaré pel nostre poble. I no vaig dir en cap moment que ningú estigués treballant 
en contra del poble, i tot això, ni de la comarca. 
 
Sr. Ramon Consola, d’una manera o una altra tots tenim intenció de treballar pel poble. 
 
Sr. Miquel Amorós, per això estem aquí. 
 
Sra. Rosa Buira, jo voldria fer un comentari, es suposa que ja esteu assabentats, es una realitat 
evident, la seriosa invasió que tenim de mosquits en aquest poble, clar potser un tema anecdòtic, 
però ara ja ha deixat de anecdòtic, es un fet que molesta, i que a més a més potser ser perillós 
en certa mesura. 
 
Sr. Carles Palau, no es un tema anecdòtic, es un tema seriós. 
 
Sr. Miquel Amorós, no ha sigut mai anecdòtic. 
 
Sra. Rosa Buira, porta malalties i be ja veurem com tot això evoluciona, sabem que vosaltres sou 
molt reticents en utilitzar segons quins productes químics per combatre els mosquits, que no se 
si teniu la solució, hi ha altres mesures que potser serien mes ecològiques, mesures que potser 
s’haurien d’haver utilitzats abans, perquè ara serien poc efectives, però el que si es una realitat, 
es que tenim un problema greu al nostre poble, i que algú haurà de fer alguna cosa, i em sembla 
que us toca a l’equip de govern. 
 
Sr. Carles Palau, voldria que no es barregés dues coses, som reticents en utilitzar el Glifosat, el 
Glifosat només es un herbicida, pel que fa als mosquits de moment, estem amb l’empresa que 
ens tracta, l’empresa de desratització també ens assessora en els temes del mosquits i estem 
pendents de l’aplicació a la piscina, el tema es que arriba un moment, que no pots fer mes 
aplicació, els pagesos em donareu la raó, de que per moltes mes aplicacions que facis no es 
efectiu, i al contrari, es perjudicial per a les persones, crec que la zona de les piscines, es la pitjor 
que està del poble, a l’interior de les piscines, però clar el tema dels mosquits a tot el poble, clar 
que ens preocupa, avui he estat parlant amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, perquè si 
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ens podíem donar un cop de ma sobre aquest tema, i estic esperant que em responguin i estem 
filant fil a l’agulla. 
 
Sra. Rosa Buira, a part de que clar, tenim un altre tema també pendent, que son els aiguamolls. 
 
Sr. Carles Palau, els aiguamolls el problema es que la mina està fins dalt de tot, i si tot va be, la 
setmana que ve, obrirem la mina per poder-la netejar i que desaiguo. 
 
Sra. Rosa Buira, es un punt afegit. 
 
Sr. Carles Palau, si però no vull dir res de la mina, perquè si s’hagués portat un manteniment 
correcte durant aquests any no estaria com està. 
 
Sr. Miquel Campàs, això no es així. 
 
Sr. Carles Palau, home està fins a dalt, l’hem destapat, i està fins a dalt de tot i no d’aigua, de 
sòlid. 
 
Sr. Miquel Campàs, tu mires per dins de les canyeries, de casa teva? 
 
Sr. Carles Palau, no. 
 
Sr. Miquel Campàs, doncs ja està, a les clavegueres hi ha d’haver el que hi ha d’haver, el meu 
cotxe el portaré be però en un moment determinat se’m pot espatllar el motor, i que he de fer 
cada moment portar-lo al taller perquè ho mirin. 
 
Sr. Carles Palau, Miquel, tu saps que utilitzo un sistema, no culpo a ningú, dic que no s’ha fet un 
manteniment, dic que estem treballant, i que si tot va be la setmana que ve obrirem la mina per 
poder-la, intentar netejar, perquè circuli l’aigua del Fondo del Prades, evidentment em preocupa 
pel fet primer de l’aiguamoll que hi ha una quantitat de mosquits tremendo i segon per tota 
aquella zona. 
 
Sr. Miquel Campàs, repeteixo no estic d’acord que se’ns digui que no s’ha fet durant anys un 
manteniment, per aquí no passo, problemes sempre han sortit, quan hi érem els solventàvem i 
no culpàvem mai a ningú, la solventàvem i ho arreglàvem per tots els veïns de Bell-lloc, no 
culpàvem a ningú, i ens hi hem trobat també. 
 
Sr. Carles Palau, jo soc del parer que s’ha de fer un manteniment preventiu que no esperar a que 
passi. 
 
Sr. Miquel Campàs, un manteniment preventiu, per exemple un fluorescent quin manteniment 
faràs. 
 
Sra. Rosa Buira, tot fa falta que es faci un manteniment, però parlar d’una claveguera, no es 
tracta de fer un manteniment sinó de fer un actuació directa i concreta. 
 
Sr. Carles Palau, jo et vaig una pregunta, com fem un manteniment d’aquella claveguera, en quin 
punt. 
 
Sra. Rosa Buira, el problema es que a la claveguera no es pot fer un manteniment, es fer un 
actuació. 
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Sr. Carles Palau, en quina punta, tot el carrer sencer, els tècnics em diran aquí o aixequem tot el 
carrer i fem tot el carrer nou. 
 
Sr. Ramon Consola, allà a l’Aiguabella el vam netejar tres o quatre cops, com ara no havia 
passat. 
 
Sr. Carles Palau, com ha passat al Fondo del Prades tampoc havia passat, avui la capa freàtica 
està pujant. 
 
Sr. Ramon Consola, el problema es que en aquella finca, la capa freàtica es que si l’aigua no 
marxa, hi van haver dos enfonsaments de la mina, i es van reparar. 
 
Sr. Carles Palau, alguna cosa mes. Jo si que volia fer un comentari i es que la darrera vegada 
ens vau acusar de permetre la sortida de documentació de l’Ajuntament sense que passés pel 
registre, val, ara ja teniu la confirmació de que les famoses carpetes, blava i groga que tu Ramon 
vas comentar que vas veure el dia 15 de febrer quan vas parlar amb la Guardia Civil, havien 
sortit de l’Ajuntament pel registre, ara tens aquesta confirmació, i van sortir amb data 3 de febrer, 
es a dir 12 dies abans que tu les vas veure, i que la primera sol·licitud d’informació va entrar a 
l’ajuntament l’1 de febrer, es a dir 14 dies abans de que tu anessis. La meva pregunta es si 
continueu amb aquesta acusació de que ha sortit documentació sense passar pel registre de 
l’ajuntament.? 
 
Sr. Ramon Consola, ara mateix han vingut dues vegades mes i no se’ns ha dit res, per tant. 
 
Sr. Carles Palau, però la meva pregunta es si encara ens acuseu? 
 
Sr. Ramon Consola, no. 
 
Sr. Carles Palau, reconeixes que va sortir per registre. 
 
Sr. Ramon Consola, si. 
 
Sr. Carles Palau, ho dic perquè la Rosa. Nosaltres vam dir que abans de que es fes l’efectivitat 
aquí havia entrat per registre lo que havia demanat la Guardia Civil, i vosaltres veu dir que no 
havia sortit per registre. 
 
Sr. Ramon Consola, si son aquells documents, no ho se, i a part, torno a repetir el mateix, el meu 
enfado no es per si el dia dos o el dia tres o qui va donar les carpetes de l’ajuntament, el meu 
enfado. 
 
Sr. Carles Palau, aquella acusació que ens vau fer. 
 
Sra. Montserrat Segura, el problema està en que estem parlant de coses diferents, nosaltres el 
que vam dir es que la persona que va presentar la denúncia, te informació que a no ser que algú 
de dins de l’ajuntament li hagi donat, no la pot tenir. Això es el que vam dir al seu dia. 
 
Sr. Carles Palau, si però també vau dir, de que havíem comés una il·legalitat amb la sortida de 
documentació. Jo t’estic preguntant pel fet de la sortida de documentació. 
 
Sra. Montserrat Segura, no pot continuar. 
 
Sr. Carles Palau, jo només us puc demanar una cosa, si teniu proves d’això. 
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Sra. Rosa Buira, hi ha informacions que si no les ha donat algú de l’ajuntament han sortit de 
l’ajuntament. 
 
...... 
 
Sr. Carles Palau, torno a repetir aquella acusació que ens vau fer. 
 
Sr. Ramon Consola, jo vaig veure unes carpetes però jo no puc garantir que siguin aquestes. 
Avui volia portar la segona denuncia, i no l’he portat perquè li he dit als meus companys, que 
avui no parlaríem d’això, i no l’he portat, però tranquils ja la portaré. I aquella documentació que 
surt a la denuncia surt de l’ajuntament. 
 
Sr. Carles Palau, es molt fàcil llençar l’acusació sense. 
 
Sr. Ramon Consola, no fotem els acusats som nosaltres. 
 
Sr. Carles Palau, però ara ens esteu acusant de sortir documentació, també som part 
interessada. 
 
Sr. Ramon Consola, ha vingut tres vegades mes Fiscalia, i ens ha dit algo algú, i ara ja es públic, 
ningú ens ha dit res. No sou companys nostres home, un company es un company, i un amic es 
un amic, i vosaltres no us heu comportat be. 
 
Sr. Carles Palau, això ja ho vam deixar clar l’altre dia, només preguntava si manteníeu l’acusació 
i ja heu dit que no. 
 
Sra. Rosa Buira, la informació inicial de la denúncia ha sortit de l’ajuntament. 
 
Sr. Carles Palau, però d’alguna persona que te relació amb l’ajuntament. 
 
Sra. Monserrat Segura, no, no. 
 
Sr. Antonio Rispa, que ha sortit de l’ajuntament, si, però la persona que ha ficat la denúncia, a mi 
em va dir que... 
 
..... 
 
Sr. Carles Palau, fem una cosa, son les dotze i donem per finalitzat el ple. 
 
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre 
hores, 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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