
11/17  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA  DEL 9 de novembre de 2017

Identificació de la sessió

Núm.: 11/2017 
Caràcter: Extraordinària 
Data: dijous, 9 de novembre de 2017
Horari: de les 21:00 a les 21:24 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de Plens  de la  Casa Consistorial  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  essent  les  
vint-i-una hores del dia 9 de novembre de 2017, es reuneixen els senyors i senyores que tot 
seguit  es relacionen, sota la presidència del  Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la 
sessió extraordinària del Ple de la Corporació. 

Assistència i quòrum 

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

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c)  
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei  
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.

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

Ordre del dia 

1er.  Aprovació,  si  s’escau,  de  la  modificació  del  cartipàs  municipal  referent  al  règim de  les 
sessions plenàries. 
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Desenvolupament de la sessió 

PRIMER.-  MODIFICACIÓ  DEL  CARTIPÀS  MUNICIPAL  REFERENT  AL  RÈGIM  DE  LES 
SESSIONS PLENÀRIES.

ANTECEDENTS

En data 25 d’octubre de 2017 i  núm. de registre d’entrada 1179, els regidors, Antonio Rispa 
Fàbrega, regidor del Partit Popular i Ramon Consola Palau, Miquel Campàs Pla, Brigida Jubillar 
Jové, Jaume Amorós Bonet, Rosa Mª Buira Castell, regidors tots del Grup Municipal del Partit  
Demòcrata (PDECAT), sol·liciten:

 La modificació del Règim de Sessions del Ple municipal per tal de que es celebrin amb 
periodicitat mensual.

 La  modificació  de  les  retribucions  dels  càrrecs  electes  per  assistència  als  Òrgans 
col·legiats de la corporació municipal.

Adduint les següents motivacions:

MOTIVACIÓ DEL PRIMER PUNT:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL en el seu article 46 estableix que: “Los órganos colegiados de  
las  Entidades  locales  funcionan  en  régimen  de  sesiones  ordinarias  de  periodicidad  
preestablecida  y  extraordinarias,  que  pueden  ser,  además  urgentes”,  dispone  que  en  el 
funcionamiento del Pleno se ajusta a las siguientes reglas:

El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de 
más  de  20.000  habitantes  y  en  las  Diputaciones  Provinciales;  cada  dos  meses  en  los 
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y 
cada  tres  en  los  municipios  de  hasta  5.000  habitantes.  Asimismo,  el  Pleno  celebra  sesión 
extraordinaria cuando así  lo decida el  presidente o lo solicite la cuarta parte,  al  menos,  del  
número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres 
anualmente. En este último caso, la celebración del  mismo no podrá demorarse por más de 
quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del 
día  de  un  Pleno  ordinario  o  de  otro  extraordinario  con  más  asuntos  si  no  lo  autorizan 
expresamente los solicitantes de la convocatoria”.

Malgrat que la normativa legal fixa un mínim per a la convocatòria de les sessions del ple, per 
iniciativa dels regidors i per majoria del ple es pot demanar un canvi en el règim de sessions. El  
regidor  del  Partit  Popular  i  els  regidors  del  Partit  Demòcrata  (PDECAT)  de Bell-lloc  d’Urgell  
consideren que per al millor funcionament i gestió dels assumptes de l’ajuntament, per a facilitar  
les  tasques  d’administració  i  control  dels  treballadors  i  tècnics  municipals  sol·liciten  poder 
convocar els plens municipals ordinaris mensualment i no trimestralment com fins ara.

Per això demanem que les sessions ordinària del  ple de la corporació se celebrin amb una 
periodicitat mensual, el  segon dimecres de cada mes, en horari establert en l’acord plenari 
aprovatori del cartipàs municipal. Si el dia esmentat és festiu, vigília de festiu o es troba entre 
festius, la sessió se celebrarà el dia que acordi el Ple en la sessió immediatament anterior o el  
dia que acordin els portaveus dels grups municipals”.
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Es considerarà el mes d’agost com a període de vacances, per tant no es convocarà ple ordinari 
durant  el  mes  d’agost.  En  cas  que  es  produeixi  una  situació  excepcional,  l’alcalde  podrà 
convocar un ple d’urgència si així ho considera.

Així doncs per millorar la transparència i el bon govern municipal, i tal com diu la Llei 19/2014 de 
29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, “en un context  
d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que els dóna la participació  
ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte 
a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels  
recursos públics que s’han posat al seu abast”.

Donat que és evident la demanda social que existeix per a la millora de la participació ciutadana 
en els assumptes de les administracions públiques i en la fiscalització dels seus recursos per 
garantir la bona gestió dels expedients i les tramitacions que s’incorporen en l’ordre del dia. Tot 
això ens demana als regidors un treball més acurat de seguiment dels actes administratius i per 
això demanem que les sessions ordinàries del Ple es convoquin cada mes. Els regidors tenim el 
deure de servei al municipi amb més diligència, eficàcia i agilitat que redundarà en benefici de 
l’interès general del municipi de Bell-lloc.

MOTIVACIÓ DEL SEGON PUNT:

Proposta per modificar el cartipàs municipal en el que fa referència afixar el marc regulador del  
règim de remuneració dels càrrecs electes per la seva assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats. Per tal que la despesa total anual no sofreixi un increment i això pugui suposar una 
desestabilització pressupostària.

Aprovar els imports de les assistències dels membres de la corporació municipal a les reunions 
dels òrgans col·legiats, que seran de 100 € per cada assistència.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 75 de la Llei de Bases del Règim Local.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest adopta el següent ACORD:

Primer.-  Demanar  a  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell,  previs  els  tràmits  oportuns,  que  es 
modifiqui  el  cartipàs municipal  per  a que les sessions ordinàries del  ple de la corporació se 
celebrin amb una  periodicitat mensual, el  segon dimecres de cada mes en horari establert en 
l’acord plenari del cartipàs municipal. Si el dia esmentat és festiu, vigília de festiu o es troba entre 
festius, la sessió se celebrarà el dia que acordi el Ple en la sessió immediatament anterior o el  
dia que acordin els portaveus dels grups municipals.

Que el mes d’agost tingui la consideració de període de vacances, per tant no es convocarà ple 
ordinari  durant  el  mes  d’agost.  Llevat  que  es  produeixi  una  situació  excepcional  que  faci  
necessària la convocatòria d’un ple d’urgència.

Segon.- Acordar la modificació del cartipàs municipal en referència a la remuneració que han de 
percebre els càrrecs electes per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, que serà de 
100 € per assistència.
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Tercer.-  Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’edictes 
electrònic el present Acord, a l’efecte del seu general coneixement.

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup del PP, grup de Convergència, si voleu dir alguna cosa? 

Sr. Antonio Rispa, jo ho trobo millor, perquè així tindrem més temps per preparar les coses, i la 
secretària tindrà més temps per preparar el ple, perquè sabrà cada mes quan li toca, i la gent 
sabrà que cada mes serà el ple en dimecres. Res més.

Sr. Carles Palau, grup de Convergència? 

Sra. Rosa Mª Buira, només afegir a les argumentacions que hem fet, doncs que el ple és l’òrgan  
col·legiat de màxima participació a l’ajuntament, que el ple té assignades les funcions de màxima 
responsabilitat dins de la gestió municipal, no les detallarem totes, però per exemple, aprovar els 
pressupostos, aprovació inicial del plantejament general, una sèrie d’accions o d’actuacions de 
màxima responsabilitat. 

Al ple, com sabem tots, hi participem tots els regidors de tots els grups municipals, el ple també 
és públic, tothom que vulgui hi pot assistir, i aquí Bell-lloc encara és més públic perquè com que 
es grava, doncs tots en qualsevol moment, des de qualsevol lloc podem consultar o podem veure 
que és el que ha passat al ple.

Al ple, es tracten i s’informen de tots els temes importants de la gestió municipal i al ple també es 
prenen, per votació democràtica, doncs les decisions més importants de la gestió municipal, per 
tant  creiem que sessions  de ple  amb freqüència,  vol  dir  que  és  una  mostra  de bona  salut 
democràtica de l’equip de govern, i més a més una pràctica immillorable de transparència i de 
gestió participativa.

Aquesta proposta de fer una ple ordinari cada mes, no es tracta de fiscalitzar la gestió de l’equip 
de govern,  ni  de  fer  la  guitza  a  ningú,  sinó  tot  el  contrari,  l’objectiu  que  ens  proposem és 
col·laborar en l’equip de govern i ajudar-lo a aconseguir el màxim nivell de transparència, que 
penso que és un dels pilars de la vostra gestió; a la vegada també, dona la possibilitat de facilitar 
la informació de la gestió municipal que es va fent, perquè si el ple, que és on es debaten els  
temes importants, és públic, tots els altres debats, sigui la junta de govern lo cal o sigui doncs ara  
quan ens reunim, les actes de les juntes de govern, no és públic, llavors l’únic acte que fem 
públic realment, és el ple.

A part,  donem també la opció,  la solució, penso al  senyor alcalde, en quant al principi  de la 
legislatura, ell es va comprometre, i penso que va ser un compromís molt valent, a donar veu a la 
oposició, a tots els plens; doncs bé, després d’aquest compromís per una interpretació de la 
normativa no es va poder complir, llavors perquè la normativa diu que només es pot donar veu 
als plens ordinaris, per tant l’oposició ens hem quedat que podem parlar, podem preguntar cada 
tres mesos o cada quatre, quan es convoca un ple ordinari, i a vegades una pregunta no es 
contesta fins al proper ple, per tant passen quasi bé sis mesos sense saber la resposta d’aquella 
pregunta.

Això a  partir  d’ara,  no passarà, els  plens ordinaris  seran cada mes, per  tant  agilitzarem les  
preguntes i respostes, que en definitiva suposo que també l’interès del senyor alcalde, quan va 
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proposar això, que ens donaria veu a cada ple.

Per tot el que acabo de dir, penso que l’equip de govern, nosaltres estarem d’acord en que fer un  
ple ordinari cada mes, doncs afavorirà el diàleg i a més a més la participació ciutadana, tant dels 
regidors com de la gent del públic.

Som conscients,  que potser  això generarà  una  mica més de feina,  a  part  de que permetrà 
organitzar-nos més bé, perquè sabrem que el segon dimecres de cada mes, toca fer un ple, 
doncs si que potser que generi una mica més de feina, i també una mica més de despesa, per 
suplir  aquest  excés  de  despesa,  o  aquest  increment  de  despesa,  és  pel  que  fem aquesta 
proposta de rebaixar la indemnització per assistència a totes les reunions dels òrgans col·legiats, 
en lloc de 125,00 € com fins ara, passem-ho a 100,00 €, perquè si l’equip de govern, teníeu 
previst uns 10 plens a l’any, ara en farem 11, i a més a més algun d’extraordinari que es suposa  
que en caurà,  i  més a més les dos sessions de junta  de govern local,  pensem que per  no 
maltractar l’economia municipal,  i  perquè no agreugi,  perquè el  pressupost no es destabilitzi, 
considerem raonable aquesta proposta de rebaixar les indemnitzacions.

Per tant, nosaltres ho veiem una proposta totalment lògica, coherent i que pot incrementar la  
participació i donar agilitat a la gestió municipal. Per tant votarem que si.

Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Bell-lloc es Mou?

Sr.  David  Folguera,  comencem  avui  també  recordant  als  Jordis  que  estan  a  la  presó,  al  
vicepresident Junqueras, i al set consellers legítims del govern de la Generalitat que avui encara 
també estan a la presó després de 7 dies.

En la valoració del cartipàs del nostre govern, l’únic que vam fer va se seguir la metodologia que 
s’havia seguit en aquest ajuntament en els darrers anys, ja sigui en les convocatòries ordinàries 
del  plens com en els  horaris que estaven organitzats també, així  com en les retribucions al  
còmput total anual, tenint en compte que van crear les juntes del govern local, i que tres dels  
membres també tenien retribuïda l’assistència a les juntes de govern.

Curiós  que  aquelles  persones  que  durant  deu  anys  han  estat  governant  el  nostre  poble, 
convocant  els  plens  amb  els  mínims  que  marca  la  llei  de  l’any  1985,  ens  demanin  ara  a 
nosaltres, a un govern en minoria d’un poble de 2.300 habitants que complim els mínims de les 
poblacions de més de 20.000 habitants, i que ho fem per millorar la transparència i el bon govern 
municipal, quan és ben sabut que el nostre ajuntament, des de que governa Bell-lloc es mou, ha 
estat guardonat dos anys seguits amb el segell Infoparticipa com l’ajuntament més transparent 
de  la  demarcació  de  Lleida,  un  distintiu  que  està  creat  pel  Laboratori   de   Periodisme   i 
Comunicació  per a  la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, al que mai 
l’anterior govern havia accedit per no complir amb els ítems que demanaven.

Curiós també que en el text en el punt de l’ordre del dia apel∙leu a la millora de la participació 
ciutadana, quan des d’aquest govern,   juntament amb el món associatiu  i  diferents persones, 
s’hagués redactat una ordenança de participació i informació ciutadana a la que no hi vau voler 
col∙laborar ni la vau voler esmenar després d’haver estat convocats almenys quatre cops des de 
la regidoria de participació, una ordenança que la vau acabar tombant a través d’una al∙legació 
del regidor del PP, una al∙legació que ni tan sòls es va ajustar a dret.

Després de tombar  l’ordenança de participació   i   informació  ciutadana ho vau voler disfressar 
presentant  en  un  ple  al  març,   un   reglament  orgànic  municipal  de  copipaste,  d’errades   i  de 
mancances,   fet  a  la  vostra  mida,   i  que ni   tan sòls,  va complir  amb els   requisits  mínims de 
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participació, una participació de la qual ara ens esteu fent memòria.

Del compromís que tenim els regidors i regidores de Belllloc es mou, amb la transparència i la 
proximitat, que al cap i a la fi son els pilars de la nostra declaració d’intencions, del nostre codi 
ètic, i de la nostra ètica personal, ens fa com no adoptar aquesta proposta de cartipàs, com un 
cartipàs propi, sense posarhi cap mena d’esmena.

La modificació que proposeu, em sembla totalment correcta, lògica i coherent, tot i que nosaltres 
que apel∙lem a  la  participació,  com hau demostrat,  haguessin  com a mínim consultat  si  els 
dimecres son els dies correctes per a fer els plens.

Per a que no hi hagi mal entesos, potser existeix un dubte sobre si els 100,00 €, per assistència 
són bruts o nets, ja que a la proposta no s’especifica, i la secretària al seu informe cita els 100,00 
€ com a bruts, i que sincerament per nosaltres és irrellevant. 

Per tant votarem a favor, i també tenim present que hi haurà plens que ni tan sòls hi haurà punts 
a votació, però que serviran per fiscalitzar i per portar un millor dia a dia del nostre ajuntament,  
que a la fi és per lo que estem tots aquí.

Sr. Alcalde, Carles Palau, algú més vol comentar alguna cosa? 

Sr. David Folguera, jo només puntualitzar si els 100,00 € son bruts o nets.

Sr. Ramon Cònsola, són bruts, sempre són bruts, lo de net és una mala interpretació, sempre 
són bruts, sempre, quan es parla de diners, en salari, sempre és brut, el net ve després, sempre 
és brut, perquè hi ha la retenció del treballador, la seguretat social del treballador, sempre és 
brut.  El  net  se’l   fa cadascú,  perquè  el   IRPF te’l   tornen o el  pagues en  funció  del  que t’han 
retingut, per tant és part del salari,  perquè  si  t’ho tornen, de moment paguen el  teu salari, a 
vegades   no   et   tornen   res,   però   és   la   teva  obligació,   en   contribuir   amb   el   teu   esforç   i   els 
ingressos, com les empreses i com tothom, sempre és brut.

Sra.  Rosa Mª Buira,  jo diria  també  que ha de tenir   la mateixa consideració  que el  125,00 € 
actuals.

Sra. Secretaria Interventora, actualment no és així, és net.

Sr. Ramon Cònsola, doncs sempre és brut.

Sr. David Folguera, l’altra vegada es va parlar de 125,00 €.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres sempre interpretàvem que era brut, i ho hem discutit aquí un munt 
de vegades, i sempre he ficat el mateix exemple, una persona que cobri d’aquí i digui a mi em 
retens el 35 %, i al camp de l’any li tornen, que farà ho tornarà a les arques municipals o se’ls 
quedarà per ell, per tant això és salari. Sempre s’interpreta que és brut. Ara no entrarem en un 
debat de nòmines.

Sr. Alcalde, Carles Palau, Miquel vols dir alguna cosa?

Sr. Miquel Campàs, un comentari, un dels motius podria ser, ja que hem parlat de transparència, 

6



és que nosaltres us hem demanat sempre en veu a tots els plens que ens enviéssiu abans o el 
resum per escrit del que havíem parlat, estem sempre en temps 3 mesos o 2 mesos i pico en fer 
el proper ple ordinari, i sempre hem dit que les actes, el primer dia te’n recordes perfecte, al cap 
d’una setmana una pica de memòria la perdo, per  l’edat o per motius personals, però  clar si 
passem tres mesos de quatre plens, la veritat es que me’ls tinc que mirar, tinc que perdre temps,  
per tant...

Sr. David Folguera, em sembla correcte cada mes.

Sr. Miquel Campàs, no sé si és el correcte, per nosaltres si, un dels punts més concrets, és que 
cada ple,  cada mes tindrem el  ple, el  resum  íntegre o parcial  del ple,  perquè  així  serà  més 
fresquet, ens ho podem repassar, podem discutirho mes a mes, no ara al proper ple ordinari que 
farem, tindrem quatre, cinc o plens. Si el primer dia haguéssim tingut tal i com ho vam demanar, 
nosaltres, els resum dels plens o el ple per escrit al cap de 15 ó 20 dies.

Sr. Alcalde, Carles Palau, Miquel aquest tema, crec recordar que ja ho vam parlar a l’anterior ple, 
els primers plens es va fer així, se us va fer arribar les actes, i no vau fer mai cap aportació ni  
cap esmena, fins al dia de fer el ple.

Sr. Miquel Campàs, no el teníem no el podíem mirar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, es va quedar aquí d’acord, primer que ens intentaríem reunir, després 
per comoditat de tot que se us enviaria a casa, que portaríeu les esmenes, perquè aquell dia del 
ple   ja   vingués  un   acta,   més   o   menys   fixa,   independentment   que   aquell   dia  es  pogués   dir 
nosaltres presentem aquestes esmenes i tal, mai vau portar cap esmena i sempre dèieu que 
aquelles actes no estaven bé. Ja ho hem parlat altres vegades això. Ara les tindreu cada mes.

Sr. David Folguera, entenc que el fet que els plens siguin cada mes, a nosaltres també ens va 
be, més o menys, es que tingueu la convocatòria el divendres i que tingueu temps el cap de 
setmana   per  mirarho,   però   es   podia   haver   jugat   una   miqueteta   que   sinó   es   dimecres   fos 
divendres, és una mica per això.

Sr. Alcalde, Carles Palau, inclús avançar l’hora per coordinarho amb el tema vida familiar.

Sr. David Folguera, si el dimecres no és festiu, ha de ser dimecres.

Sra. Rosa Mª Buira, jo només puntualitzar el comentari del David que heu estat una sèrie d’anys i 
no havíeu proposat res així, tothom te dret a equivocarse i a millorar, i tot sempre es pot millorar, 
si això creiem que és una mesura que fomenti el diàleg i la participació, pensem que està bé que 
l’adoptem,   a   més   a   més,   indirectament   fomentem   que   pugueu   mantenir   aquest   guardó   de 
transparència, perquè farem els plens més assidus i amb més participació, encara hi haurà més 
motiu per rebre aquest guardó, per tant estem col∙laborant amb l’equip de govern.

Sr. Ramon Cònsola, jo també et volia puntualitzar, referent al que has dit dels deu anys, que mai 
vam rebre cap proposta,   l’oposició  podia   fer  una proposta,  mai  vam rebre cap proposta,  en 
aquest   aspecte.   Nosaltres   no   som   teatreros,   aquí   podíem   haver   fet   teatre,   als   plens 
extraordinaris, podíem baixar a baix i preguntar i seria un espectacle, volem ser legals .
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Votacions 

Es sotmet a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació (5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 vot a favor del  
grup municipal del PPC). 

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

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