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06/16-ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL10 d’agost de 2016 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 6/2016  
Caràcter: Extraordinària  
Data: dimecres, 10 d’agost de 2016.  
Horari: de les 22:00 a les 22:42 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les vint-i-
dos hores del dia 10 d’agost 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 
extraordinària 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. 
 
Sr. Carles Palau, abans de començar faré una petita, esmentaré, heu presentat un escrit aquests 
dies passats relatiu a tres punts que volíeu incloure en l’ordre del dia d’avui, dos els heu 
presentat conjuntament i un l’heu presentat individualment Convergència Democràtica. 
 
Ja se que vau tenir conversa amb la secretària i us va dir que per motius legals no es podien 
incloure com a punts d’urgència i com que es van presentar una vegada feta la convocatòria, 
tampoc poden entrar per aquest punt, si voleu us llegeixo la justificació jurídica que ho diu, ho 
llegeixo en castellà perquè el text es en castellà i si ho he de traduir segurament m’equivocaria: 
 
“En las sesiones extraordinarias, a diferencia de lo que ocurre en las sesiones ordinarias, no se 
pueden adoptar acuerdos sobre temas no incluidos en su orden del día, por imposición expresa 
del artículo 48.2 del Texto Refundido de Régimen Local que, tras establecer la necesidad de que 
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las convocatorias de estas sesiones expresen los puntos a que se han de circunscribir las 
deliberaciones y acuerdos a adoptar, establece que, fuera de éstos, no se podrán tratar otros 
asuntos. 
 
La razón de esta previsión descansa, según ha señalado el Tribunal Supremo, en la especial 
naturaleza de estas sesiones, que deben circunscribirse a los temas expresamente incluidos en 
su convocatoria, sin que puedan ser objeto de ampliación, ni tan siquiera mediante declaración 
de urgencia, por lo que, aunque el artículo 51 del Texto Refundido de Régimen Local, que es el 
único que determina la nulidad de los acuerdos que se adopten contraviniendo dicha previsión, 
no tiene carácter básico, lo cierto es que aún prescindiendo de su aplicación, se llega a idéntica 
solución, resultando nulos los acuerdos que se adopten en una sesión extraordinaria del Pleno, 
cuando no figuren incluidos previamente en el orden del día.” 
 
Basant-nos en aquest reglament jurídic i aquesta jurisprudència i la llei que l’acompanya, no 
podem tractar aquests tres temes. 
 
Sr. Ramon Consola, jo voldria fer un esment, nosaltres sempre ens basem en la llei catalana, 
sempre ens hem basat, de la mateixa manera que hem cobrat les indemnitzacions amb la llei 
catalana, aquí ens basem amb l’article 106 del Règim de Bases Locals dels ajuntaments d’aquí a 
Catalunya, en el 106 punt 2 concretament, ho diu ben clar, s’ha d’incloure, i acatarem el que ens 
diu la secretària, la llei espanyola es de ram superior i haurem d’acatar-la com sempre fem. Però 
també volem deixar clar que nosaltres sempre que entrem un document a l’ajuntament, sempre 
l’hem entrat amb la llei i l’ordenança catalana, s’han d’incloure en l’ordre del dia les propostes 
presentades abans de la convocatòria del ple. Si la proposta es presenta després només es pot 
procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del ple que n’apreciï la urgència, adoptat per 
majoria absoluta. En cap cas diu si serà un ple extraordinari o serà un ple ordinari, només diu 
això, el ple.  
 
Sr. Carles Palau, com be saps, la llei catalana, de moment, està supeditada. 
 
Sr. Ramon Consola, nosaltres sempre us entrarem qualsevol escrit, vosaltres heu decidit en 
aquest cas, de tombar i nosaltres acatarem, com tots els catalans sempre acatem, i nosaltres 
com a bons catalans acatarem, i després ja decidirem. 
 
Sr. Carles Palau, també us vull recordar que ho podríeu haver presentat abans de la 
convocatòria del ple, i no ho vau fer, ho vau fer posteriorment. 
 
Sr. Ramon Consola, però es igual, la llei catalana ens permet durant, ens permet durant, no 
quedar amb la llei espanyola. 
 
Sr. Carles Palau, en aquest moment mentre no siguem independents es el mateix. 
 
Sr. Ramon Consola, no la mateixa no son diferents, l’altra es de ram superior, nosaltres 
continuarem amb la llei catalana, perquè entenem que la llei espanyola s’ha d’anar a la 
jurisprudència, es a dir que a tingut un conflicte, perquè les lleis espanyoles no son clares, son 
confuses, com aquí si que clarifica, aquí crea confusions, per tant al final va ser un jutge el que 
va dir una jurisprudència, i amb la jurisprudència d’un judici es basa aquesta llei. 
 
Sr. Carles Palau, la jurisprudència l’únic que va fer es aplicar l’article 48, però no es el punt del 
dia d’avui i ja ho parlarem al proper ple. Però de totes maneres, i perdona Rosa, de totes 
maneres per incloure com a punt de l’ordre del dia, be entenc que ho volíeu incloure com a punt 
de l’ordre del dia, no que volíeu convocar un ple extraordinari per tractar aquests assumptes. 
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Sr. Ramon Consola, be aquesta es l’altra opció que tenim. 
 
Sr. Carles Palau, es per tenir-ho clar jo que no ho confongui. 
 
Sr. Ramon Consola, havíem entrat uns punts d’urgència per debatre’ls i passa’ls a votació, no es 
pot tranquils, ja farem un ple extraordinari, era per aprofitar ara que parlem, però també volem 
que consti en acta que aquests punts els hem entrat nosaltres, si es fa un altre ple, aquests 
punts els entrarem nosaltres. 
 
Sr. Carles Palau, això està clar, si han d’entrar al pròxim ple constarà que els heu entrat 
vosaltres, per això no hi ha cap problema, d’acord. Doncs continuem amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 
Tot seguit, es passen a tractar els assumptes inclosos en l’odre del dia:  
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PROJECTE D’OBRES LOCAL DE 
CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL  
 
 
ANTECEDENTS 
 
Al municipi de Bell-lloc d’Urgell existeix una necessitat urgent per dur a terme les obres de 
construcció de nínxols al cementiri municipal.   
 
En data 18 de febrer de 2016 per Decret d’Alcaldia 2016/026 es sol·licita als serveis tècnics de la 
Diputació de Lleida la redacció d’una memòria valorada per l’obra citada.  
 
En data 17 de maig de 2016 amb registre d’entrada núm. 509 de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell, la Diputació de Lleida respon que no podran atendre aquesta sol·licitud.  
 
En data 9 de maig de 2016 per Decret d’Alcaldia 2016/089 es sol·licita als serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció d’una memòria valorada per l’obra citada.  
 
Els Serveis Tècnics Municipals, segons encàrrec realitzat al Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
han elaborat el Projecte bàsic i d’execució de construcció de nínxols al cementiri municipal, per a 
l’execució de les obres de reforma consistents en l’ampliació del cementiri municipal, d’acord 
amb l’article 122 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
El projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell és un projecte 
bàsic i d’execució de construcció de nínxols al cementiri municipal de Bell-lloc d’Urgell, amb un 
pressupost d’execució de contracta de 46.452,90 euros (IVA inclòs).  
 
La secretària interventora ha emès en data 28 de juliol de 2016, un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vist l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, així com, 
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l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com 
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei  Municipal i de règim Local de Catalunya,  
 
Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució de construcció de nínxols al cementiri 
municipal de Bell-lloc d’Urgell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 
38.390,83 euros i 8.062,07 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost 
d’execució de contracta de 46.452,90 euros - quaranta-sis mil quatre-cents cinquanta-dos euros 
amb noranta cèntims -, IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de trenta dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions 
que considerin pertinents.  
 
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest projecte 
d’obres esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord. 
 
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte d’obres local ha estat aprovat, 
en el seu cas. 
 
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa? 
 
Sr. Antonio Rispa. No. Em sembla be. 
 
Sr. Carles Palau, Convergència, vol comentar alguna cosa? 
 
Sra. Rosa Buira, si, en primer lloc felicitar a l’equip de govern, perquè es la primera actuació que 
decideix destinada estrictament a subsanar una necessitat real que hi ha al municipi, com es la 
construcció dels nínxols, ja fa temps que Bell-lloc necessita els nínxols, però l’equip de govern 
ho anat retardant fins ara. Però val mes tard que mai, diuen, encara que com es habitual la 
manera de gestionar de l’equip de govern, la decisió ha arribat tard i malament.  
 
Aquí no val a dir que la culpa es de l’oposició que no va aprovar el pressupostos del 2016 que 
es van presentar al juliol del 2016, com tots sabem, fa pocs dies, no es necessari tenir els 
pressupostos aprovats per poder fer nínxols, com va comentar el Ramon al ple passat, donat 
que hi havia un romanent que es el que ara s’està utilitzant i que l’obra es justifica com una 
necessitat, aquesta proposta de fer els nínxols es podria fer en qualsevol moment, i el lògic i 
coherent era fer-ho durant l’exercici del 2015.  
 
Si ho estem debatent i decidint avui es senzillament perquè el nostre equip de govern gestiona a 
la seva manera, el grup de Convergència no ens oposarem a que es construeixin nínxols, tot el 
contrari, no votarem que no, com es va votar el grup del socialistes els que donen suport a 
l’equip de govern, quan nosaltres vam presentar aquesta mateixa proposta de construcció de 
nínxols, però be, nosaltres som coherents i vetllem les necessitats reals del municipi, per tant 
totalment d’acord en la construcció d’aquests nínxols, encara que segurament, nosaltres ho 
hauríem gestionat de manera diferent i potser mes eficient, per tant votem que si. 
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Sr. Carles Palau, només un parell de comentaris, pel que fa al tema que es la primera cosa que 
fem be a favor del poble, això ho discutiríem, no crec que ens haguem de posar ara, sobre el 
que la relació que heu fet de que la no aprovació de pressupostos ha perjudicat als nínxols, la 
feu vosaltres, nosaltres no hem fet aquesta relació. 
 
Sra. Rosa Buira, es un comentari que s’ha sentit. 
 
Sr. Carles Palau, l’haureu sentit vosaltres, de la nostra boca no ha sortit, val, vull dir que 
nosaltres també som conscients que no calia aprovar pressupostos per fer els nínxols. Després 
el fet de l’endarreriment, be com s’expressa als antecedents al febrer d’enguany ja es va 
demanar a la Diputació que ens fessin la memòria, ells van tardar en respondre, al final el 
Consell Comarcal en dos setmanes ens ha pogut fer la memòria, hi hagut vàries coses que ens 
han endarrerit ficar-nos en aquest tema. Una vegada dit això, perdona David. 
 
Sr. David Folguera, sobre el comentari aquest dels socialistes, també dir que almenys no ens 
dona suport el PP a nosaltres. 
 
Sr. Carles Palau, passem a la votació: 
 
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup 
PPC).  
 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 1 d’agost de 2016 s’incoa l’expedient per modificar el 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari pel següent motiu: construcció de nínxols al  cementiri 
municipal, les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial i les quotes a les 
associacions municipals i consorcis.  
 
2. La Memòria d’Alcaldia, en data 3 d’agost de 2016, ha proposat les partides i els imports de les 
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les 
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), que s’han de modificar.  
 
3. La secretaria interventora, en data 4 d’agost de 2016, ha emès informe  favorable, així com 
informe de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute viu i regla 
de la despesa.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 
i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no 
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hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar el crèdit extraordinari de la inversió per a la construcció de nínxols del cementiri 
municipal per import de 50.000,00 €, que cal finançar mitjançant superàvit inicial del pressupost 
vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:  
 

 
La diferència entre ingressos i despeses del pressupost prorrogat per l’exercici 2016 és de 
73.400,64 euros, per tant, d’aquest superàvit inicial s’utilitzarà 50.000,00 euros per finançar la 
inversió de la construcció dels nínxols del cementiri municipal. A més a més, la venda/lloguer de 
nínxols finançarà parcialment la citada inversió.    
 
A data 30/06/2016, el finançament procedent de la venda de nínxols és el següent: 

 
 
Segon.- Aprovar el crèdit extraordinari de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació 
parcial per import de 30.400,00 €, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits 
de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:  

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de Crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

1640 62200 
Inversió 

construcció 
nínxols cementiri 

0,00 50.000,00 50.000,00 

Aplicació: econòmica 
Descripció Pressupostada Recaptat 

 
Diferència  

Cap. Art. Conc.  

 3 0 902 Venda de nínxols 1.000,00 1.110,00 
 

110,00 

      TOTAL INGRESOS 
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Tercer.- Aprovar el crèdit extraordinari de les quotes de les associacions municipals i consorcis 
locals per import de 1.063 €, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de 
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb el següent detall:  

 
 
 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de Crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

9120 10000 

Retribucions 
bàsiques 

membres òrgans 
de govern 

0,00 23.000,00 23.000,00 

9120 16002 
Seguretat Social 
membres òrgans 

de govern 
0,00 7.400,00 7.400,00 

  TOTAL  30.400,00 30.400,00 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul·lacions 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

9200 12000 
Retribucions 

bàsiques 
funcionaris 

42.940,25 -10.000,00 32.940,25 

9200 12100 
Retribucions 

complementaries 
funcionaris 

72.032,00 -13.000,00 59.032,00 

9200 16001 
Seguretat Social 

personal 
funcionari 

31.709,84 -7.400,00 24.309,84 

  TOTAL  -30.400,00  
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Quart.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
Sr. Carles Palau, els acords estan tots ficats dins el mateix punt de l’ordre del dia, però es votaran per 
separat, d’acord, si un cas els llegiré ara tots i els presentarem a debatre, un, votarem, el segon votarem i 
el tercer votarem, d’acord. 
 
Sr. Carles Palau, passem a debatre el primer punt, que es el crèdit extraordinari per la construcció de 
nínxols. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio Rispa, alguna cosa? 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Convergència, vol comentar algo? 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres voldríem comentar que els comptes de l’exercici 2015 no estan tancats, per tant 
no estan cotejats, creiem que el que diu aquí es cert, però en principi no s’ha pogut constatar, però no 
obstant abans de passar a votació, voldríem alguns aclariments.  
 

El primer punt ens dieu que el projecte bàsic l’import es de 46.452,90 euros i la partida que es destina 
es de 50.000,00 euros, i a més heu dit que aquest 110,00 aquests també s’afegiran, amb aquest 
diferencial que hi ha de 3.500,00 euros està pensat que se’n farà o està previst algo. 
 
Sr. Carles Palau, no hem previst, hem fet el compte rodó de 50.000,00 per una senzilla raó, 
quan comences una obra no saps que et pot sortir, si hem de començar l’obra i després fer una 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de Crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

9220 46600 
Quotes a entitats 

municipalistes 
0,00 789,00 789,00 

9220 46700 
Quotes a 
consorcis  

0,00 274,00 274,00 

  TOTAL 0,00 1.063,00 1.063,00 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul·lacions 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

9200 48000 
Transferències 
altres entitats  

15.000,00 -1.063,00 13.937,00 

  TOTAL  -1.063,00  13.937,00 
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altra modificació, pel que sigui ens ha pujat 1.000,00 ó 2.000,00 euros més, hem cregut 
convenient fer el compte rodó de 50.000,00 euros i deixar un coixí per si hi ha algun imprevist. 
Senzillament es per això. 
 
Sr. Ramon Consola, una pregunta no es un projecte tancat? 
 
Sr. Carles Palau, si, però es el que dic, quan comences a escardar amb l’excavadora no saps el 
que et trobaràs baix, es un projecte tancat, estic d’acord, i està valorat i segurament serà a la 
baixa. 
 
Sr. Ramon Consola, no ho se, jo crec que la construcció de nínxols, es la tècnica d’una roda, 
que es rodona, si es quadrada no roda, vull dir que es tan fàcil com ficar els quadrats dels 
nínxols ficar-li la teulada i ja està, si hi ha una desviació, vol dir que no s’ha gestionat be. 
 
Sr. Carles Palau, jo ara vaig més enllà, el trèiem per 46.500,00 euros i ningú es presenta per 
aquest preu, l’hem de tornar a treure per 50.000,00 euros, que hem de fer una modificació de 
crèdit per això. 
 
Sr. Ramon Consola, jo penso que heu començat la casa per la teulada, lo normal es que 
haguéssiu demanat ja uns pressupostos i a partir d’aquí fer la modificació, vull dir, no ho se, jo 
penso que les coses no es fan així, normalment es negocia, es parla, s’intenta atornillar tot el 
que es pot, per fer-lo mes barat, vosaltres encara mes si es disposa de caixa, perquè si un 
disposa de caixa juga amb avantatja, perquè inclús el pagament. 
 
Sr. Carles Palau, el fet de disposar de caixa també t’obliga a apretar, no te res a veure que hi 
hagi caixa o no, has d’apretar igualment. 
 
Sr. Ramon Consola, els últims nínxols que es van fer, de pagar-los d’una manera o pagar-los 
d’una altra, era un descompte bastant important. 
 
Sr. Carles Palau, quines dues maneres hi ha? 
 
Sr. Ramon Consola, a l’acabar l’obra, diners . 
 
Sr. Carles Palau, ah val. 
 
Sr. Ramon Consola, això va significar un 14 ó un 15 % de descompte, això una, això vol dir que 
si un te caixa, es igual que si un va a comprar al comptat que no girar-m’ho en un any, t’han de 
carregar els interessos. 
 
Sr. Carles Palau, això ho haguéssim tingut igual, perquè als pressupostos d’enguany hi havia 
previst un crèdit, també ho haguéssim pagat al moment. 
 
Sr. Ramon Consola, normalment quan fas una obra, i més aquesta, que aquesta obra té la 
tècnica del xupete, no estem parlant d’un edifici on has de fer uns solaments, i no saps que et 
sortirà, aquí la base. 
 
Sr. Carles Palau, nosaltres em previst un coixí per si hi ha algun imprevist, i no veure’ns obligats 
a fer una altra modificació. 
 
Sr. Miquel Campàs, tu has tirat, vostè ha tirat a llarg de tres mil i pico més, i qui li diu que amb 
50.000,00 euros en te prou i no haurà de fer a 60.000,00 euros i llavors haurem de fer una altra 
modificació o un altre ple. 
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Sr. Carles Palau, una altra modificació si no podem aconseguir per aquest preu. 
 
Sr. Miquel Campàs, així encara s’ha quedat curt. 
 
Sr. Carles Palau, no ho se, el que no em vull quedar curt es per 100,00 euros, es això. 
 
Sr. Miquel Campàs, es el que diem es que potser primer demanar tres pressupostos, que son 
els que s’han de demanar, i a partir d’aquí quan tinguem el valor dels tres, presentar al 
pressupost i la partida. 
 
Sr. Carles Palau, perdona com a mínim la modificació del pressupost l’hem de tenir igual pel 
valor de la memòria. 
 
Sra. Rosa Buira, com a mínim si. 
 
Sr. Miquel Campàs, no dic que no, i si no li arriba, pregunto, tornarem a modificar. 
 
Sr. Carles Palau, si passem dels 50.000,00 euros si. Per molt que jo ara em fica a negociar els 
nínxols per 30.000,00 euros, he de fer la modificació com a mínim per l’import que em diu a la 
memòria els serveis tècnic. 
 
Sr. Ramon Consola, em sembla que no, la memòria et dona una idea de com pots començar a 
negociar, a partir d’aquí. 
 
Sr. Carles Palau, perdona, trobo molt estrany aprovar una memòria per 46.000,00 € i aprovar 
una modificació del pressupost per menys d’aquesta quantitat. 
 
Sr. Ramon Consola, per menys no, però si tu ara agafes la memòria i parles amb mengano i 
sotano, i els hi dius mira s’ha de fer això, aquests nínxols. A més, els nínxols estan reglats, 
suposo que estan sobre normativa. 
 
Sr. Carles Palau, la memòria ho diu tot això. 
 
Sr. Ramon Consola, els nínxols estan regulats per normativa, i bàsicament tots son iguals, l’únic 
que canvia es la part frontal, si la vols d’una manera o d’una altra, i punto, llavors tu negocies 
això, perquè tens una memòria, saps que tens un sostre, mes car que la memòria segur que no 
hi van, segur, a partir d’aquí vas a la baixa, com que ja ho tens emparaulat, això només es el 
que penso que s’hauria de fer. Ho fas així, pues vale. La Rosa t’ha preguntat que fas amb el 
sobrant? 
 
Sra. Rosa Buira, en definitiva la gestió la feu vosaltres, i per tant podem fer algun comentari o 
com ho haguéssim gestionat nosaltres, segurament, però res mes a dir. 
 
Sr. Carles Palau, molt be. 
 
Sra. Rosa Buira, una altra cosa que ens ha cridat l’atenció es que diu, ara podrem llogar els 
nínxols, perquè diu: “A més a més, la venda/lloguer de nínxols finançarà parcialment la citada 
inversió.” Lloguer de nínxols i a més a més la venda de nínxols finançarà parcialment la inversió 
que s’ha fet. 
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Sr. Carles Palau, l’exercici actual, lo de lloguer segurament ha sigut que s’ha colat. La venda 
acaba finançant tota l’operació, però l’exercici actual que es quan ho hem de pagar, només ho 
finançarà parcialment. 
 
Sra. Rosa Buira, aquí falta lo de l’exercici actual, i així estaria complert. Ens ha xocat lo de la 
venda o lloguer, finançarà parcialment, lo normal es això que el pressupost els quaranta-sis mil 
es recuperin amb la venda del nínxol. 
 
Sr. Carles Palau, per suposat, però el que passa es que no es recuperarà enguany, el problema 
es aquest. Voleu comentar alguna cosa. 
 
Sr. Carles Palau, procedim a la votació: 
 
Es sotmet a votació l’apartat primer de 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).  
 
 
Sr. Carles Palau,  passem a votar el segon punt de l’acord que es aprovar el crèdit extraordinari 
de les retribucions dels càrrecs electes. 
 
Sr. Carles Palau, vols comentar alguna cosa, Antonio? 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Convergència, vols dir algo? 
 
Sra. Rosa Buira, be si, un dels trets característics de la gestió de l’equip de govern del grup BM 
es que de forma recurrent comencem malament les actuacions, s’allarguen indegudament i 
després de molt parlar-ne cal modificar les decisions per adaptar-les a la legalitat.  
 
Va passar amb les gravacions dels plens, està passant ara amb el tancament de comptes, 
perquè el ple passat vam parlar del pressupost i semblava que no hi havia pressa, els Sr. 
Alcalde deia que no passa res, però ara ja estem sentint que a l’octubre han d’estar els comptes 
tancats perquè sinó ens bloquejaran les subvencions, els qui vau assistir al ple passat o l’heu 
pogut visionar pel web heu pogut comprovar que això ja els hi va advertir el Ramon, que podia 
passar, que si els comptes no es tanquen a temps es podien bloquejar les subvencions, i ara 
tornem amb la recurrència del sou de l’alcalde.  
 
Aquest tema, de l’alcalde i un regidor, aquest tema ja ha passat de mida, al ple del cartipàs de 8 
de juliol de 2015, es va decidir el sou de l’alcalde, el d’un regidor i les indemnitzacions dels altres 
regidors, segons paraules de l’alcalde, aproximadament ells cobrarien pràcticament el mateix 
que l’equip de govern anterior, alhora de la pràctica l’alcalde va cobrar diferent del que havia 
acordat al ple, al ple vam acordar 1.000,00 euros al mes nets, l’any de moment te 12 mesos, i ell 
cobrava catorze pagues, per acabar d’arrodonir l’embolic el gener i febrer de 2016 va cobrar 
indegudament d’una partida que no corresponia, els sous s’han de cobrar de la partida dels sous 
de funcionaris, no de les de indemnitzacions dels regidors, ja que son tecnicismes legals però 
aquests tecnicismes un ajuntament els ha de conèixer i a més a més els ha de respectar. 
 
I avui ens proposen que votem que si es podrà cobrar, d’una partida en aquest cas destinada a 
sous de funcionaris, però que aquesta partida estava reservada per una plaça que en un principi 
no està ocupada. Però que es el que hem de cobrar les 12 pagues que es van acordar al ple del 
cartipàs o les 14 que va decidir cobrar l’alcalde sense cap acord municipal.  
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Els grups de Convergència i del PP creiem que aquest tema s’ha de resoldre d’una vegada, no 
es responsabilitat nostra que l’equip de govern hagi decidit no respectar les decisions sobiranes 
del ple, però si se’ns podrà demanar responsabilitat si consentim aquesta situació indeguda, ara 
que som coneixedors. 
 
Per aquest motiu em presentat el nostre primer punt d’urgència a la sessió d’avui, es tractava de 
clarificar quin ha de ser el sou de l’alcalde i del regidor i després aprovar a quina partida s’ha de 
computar, fins que no s’hagi clarificat quin es el sou de l’alcalde, pensem que no cal parlar de 
quina partida s’ha de cobrar, i no es el propòsit de l’oposició deixar sense sou a l’alcalde i sense 
cobrar, nosaltres sempre hem dit i ho mantenim que qui treballar ha de cobrar, però cal fer-lo 
respectant la legalitat i això també ho hem dit i ho hem mantingut. 
 
Si quan hem fet les coses legals, cobràvem el que s’havia acordat al ple, es cobrava en una 
partida que era a la que corresponia, i a més a més hi havia el vistiplau de la secretària se’ns ha 
portat a fiscalia, no vull pensar que es el que pot passar si no es cobra el que està acordat al ple, 
a més s’ha cobrat d’una partida que no tocava i a més hi ha un informe desfavorable de la 
secretària, per tant sembla que avui aquest punt no el podrem aprovar, s’hauria de clarificar els 
acords de ple, tampoc hem rebut l’informe que es va demanar a la secretària, no hi ha hagut 
temps, la petició va arribar ahir i lògicament per avui era molt just. 
 
Per tot això, pensem que l’alcalde s’haurà d’esperar abans de cobrar, em sap greu, no es una 
situació que nosaltres haguem volgut, però l’oposició no hem organitzat aquest enrenou ho ha 
fet l’equip de govern tot solet. Una vegada mes actuarem com a oposició constructiva i 
responsable i intentarem treure les castanyes del foc, si cal, si cal, si no ho fa l’equip de govern 
convocarem un ple extraordinari per deixar el tema del sou de l’alcalde i del regidor tancat d’una 
manera definitiva, i que no calgui tornar-hi a parlar d’aquí un parell de mesos, per tant nosaltres 
aquí votarem que no. 
 
Sr. Carles Palau, molt be. Vols comentar algo David? 
 
Sr. David Folguera, no, no. 
 
Sr. Carles Palau, has parlat de vàries coses, vale, m’ha cridat l’atenció que diguis que l’any 
2011, al cartipàs hi havia els vistiplau de la secretària, que l’any 2007 també hi era, que jo 
sàpiga tant el 2007 com el 2011 al ple del cartipàs hi havia un informe negatiu de la secretària 
referent a la manera de retribuir. 
 
Sra. Rosa Buira, el vistiplau. 
 
Sr. Carles Palau, perdó estic parlant jo, per tant el vistiplau no el podíeu tenir perquè hi havia un 
informe negatiu, el fet de no respectar el ple, es discutible, vale, com us vaig dir a l’últim ple 
tampoc vosaltres vau respectar el que es va pactar al ple del 2011, o anar cobrant del que us 
heu pensat que havíeu de cobrar, d’acord. 
 
Diferent del que es va acordar al ple, jo ja ho vaig dir la darrera vegada el ple es va acordar 
1.000,00 euros nets mes, el fet de que s’establés catorze pagues això va ser, ho vam parlar amb 
la secretària i ho vam tirar endavant, que s’establés, no he cobrat mai les catorze pagues, 
recordo que només he cobrat una parcial, la paga extra del desembre del 2015, perquè del 2015 
només he cobrat el mes de novembre i de desembre, i la part parcial de la paga extra del 
desembre, d’acord. 
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El que comentes del tancament de comptes, a veure, suposo que ho dieu per experiència 
perquè al ple del 2011 del 20 d’octubre, també vau tancar tard els comptes d’aquell any, per lo 
tant vau arribar tard a la Sindicatura de Comptes que es el dia 15 l’últim dia per entregar-ho, i 
suposo que es devien bloquejar algunes subvencions d’aquell any. Espero que aquest any no 
passi, el meu objectiu es que el dia 15 els comptes estiguin a la Sindicatura de Comptes, i si 
això comporta convocar comissió de comptes a l’agost, ho faré, el meu objectiu es que el dia 15 
els comptes estiguin presentats a la Sindicatura. 
 
Pel que dius que el vostre vot serà negatiu, jo l’únic que us puc dir es que he llegit el document 
que vau entrar i entenc els números que plantegeu els trobo lògics i coherents, només hi ha una 
petita discrepància pel que fa a la Seguretat Social que paga l’Ajuntament, perquè recordo que 
la meva seguretat social la paga mitja la Generalitat i l’Ajuntament, per tant no es el 32% es molt 
inferior d’aquest 32%, vale, i jo no tinc cap problema en fer nostres aquests números que 
plantegeu i, vale, esteu plantejant una retribució màxima a l’any contant seguretat social de 
l’empresa i les meves retencions de 17.000,00 euros i pel que fa al Miquel de 6.800,00 euros, 
aproximat, jo ho trobo perfecte, no tinc cap inconvenient. 
 
Jo el que us proposo ara, per començar a tancar aquest tema, que tal i com has dit tu Rosa, 
s’està allargant molt, també estic d’acord i us proposo una cosa senzilla, públic, a l’acta, gravat, 
que us abstingueu, nosaltres ho aprovarem, i al proper ple que serà durant la primera quinzena 
de setembre, presentarem aquest punt amb els vostres números i amb els vostres diners, perdó 
amb els vostres números i amb els vostres comptes. 
 
Sr. Ramon Consola, no podem abstindre’ns perquè per dos raons, perquè a part d’això hi ha 
diferents punts, que volem un aclariment d’aquí al ple, un informe jurídic-tècnic, avui precisament 
se m’ha enviat un informe jurídic-tècnic del que havia entrat, aquí hi ha una normativa que al 
final no diu res, i per tant tot això s’ha d’actualitzar, es a dir una cosa es el que cobrareu, i 
perdona tu potser si que vas cobrar una part proporcional de les pagues extres però ell ha cobrat 
les extres. 
 
Sr. Carles Palau, però es diferent, jo no puc perquè soc funcionari, però ell no te cap limitació en 
aquest aspecte. 
 
Sr. Ramon Consola, un segon estic parlant jo ara, perdona, per tant nosaltres tenim dos punts 
un es d’aquí en endavant i l’altre es d’aquí enrere, d’aquí en endavant entenem que s’ha de 
cobrar, ho passarem per un ple, al proper ple, ho passarem, ho aprovarem i llavors una 
modificació del cartipàs, es una cosa seria i s’ha de fer en un ple no ara aquí un acord, no, això 
es farà en un ple i serà una modificació del cartipàs, segon d’aquí enrere haurà d’haver un 
aclariment tècnic, amb la justificació on digui perquè s’ha cobrat d’aquestes partides, perquè 
s’ha cobrat la part proporcional i tot lo demès. Per tant nosaltres avui penso no votarem per 
aquest aspecte. 
 
El punt que has dit de la comissió de comptes, nosaltres la comissió de comptes les vam fer 
sempre amb data, l’altra cosa serà que per problemes tècnics potser, mai a la vida ens han 
bloquejat cap subvenció, si que nos les van bloquejar, ens van bloquejar els comptes perquè 
quan vam entrar aquí en aquest ajuntament tothom sabia com estava, i com que es deia molts 
diners, vaig tenir que anar a negociar a Barcelona, i no per culpa nostra sinó per culpa dels 
altres, i ara aprofitant que passo per aquí, t’he de recordar una cosa que no em va agradar gens, 
el dia que vas parlar amb els padrins, allà a la Cultural, tu vas dir que quan tot anava a l’ample 
es va fer tot això, et recordo que quan tot anava a l’ample, estàvem en el mes cru de la crisis, 
aquest equip de govern va fer el que va fer amb tota la cruesa i amb tota la cruesa de la crisi ens 
vam trobar amb un forat que vaig tenir que anar de genolls a Barcelona, per a que la gent 
d’aquest ajuntament, els treballadors poguessin cobrar. 
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Sr. Carles Palau, perdona quan vaig dir jo això? 
 
Sr. Ramon Consola, si el dia del centre de serveis que va fer la xerrada a la cultural, i la primera 
de bona tarda o bona nit, tot això quan tot anava a l’ample. 
 
Sr. Carles Palau, be si tu ho dius. 
 
Sr. Ramon Consola, hi havia l’Antonio, gent del poble em van venir a dir home potser s’ha 
passat. 
 
Sr. Carles Palau, però una cosa no em podràs negar, que es que durant temps va estar tancat el 
centre de dia, va ser el pic i va costar obrir-lo. 
 
Sr. Ramon Consola, no, no. 
 
Sr. Carles Palau, be centrem-nos en el punt aquest. 
 
Sr. Ramon Consola, s’ha de modificar el cartipàs, s’ha de fer ben fet, tornarem a fer els 
números, parlant de la Seguretat Social, la Seguretat Social que nosaltres calculem tu pagaràs 
el mateix import que pagues allà on treballes tu, però pel percentatge que et toco, perquè el 
percentatge que tu cobraràs aquí sigui el 10, el 15 o el 20 te’l restaran d’allà, però el sou aquest 
que cobraràs aquí tu pagaràs el percentatge que toqui que això és el que es restaran els altres. 
 
Sr. Carles Palau, però tal com fiqueu a la vostra proposta que els el 32 no es aquest, 
l’Ajuntament per mi paga menys del 32%, si home si surten els números, a data d’avui està 
pagant un 25%, perquè la meitat la paga la Generalitat i l’altra meitat l’Ajuntament. 
 
Sr. Ramon Consola, estem dient els dos el mateix, però en diferents conceptes, si resulta que tu 
cobraràs 1.000,00 euros, els mil euros, la presó o d’on cobris pagarà el percentatge que toqui, 
estem dient el mateix però amb diferent diàleg. 
 
Sr. Carles Palau, be passem a votar: 
 
Es sotmet a votació l’apartat dos de 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).  
 
Sr. Carles Palau, be passem al tercer punt aprovar el crèdit extraordinari de les quotes de les 
associacions municipals i consorcis locals. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa? 
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Carles Palau, Convergència vol dir alguna cosa. 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres pensem que no hem rebut cap explicació raonada segons el criteri en 
que s’ha de seguir pel repartiment dels diners a les associacions i els que gestioneu sou 
vosaltres, per tant nosaltres en aquest cas ens abstindrem, perquè res a dir. 
 
Sr. Carles Palau, però aquí no parlem d’associacions. 
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Sra. Rosa Buira, si es un dels afectats. 
 
Sr. Carles Palau, be parlem de l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per 
la Independència, que us vau adherir fa anys i les quotes venen marcades per ells i Localret 
també us vau adherir fa anys. La única diferència es que fins ara es pagaven per la partida de 
subvencions, això jurídicament crea certa inseguretat, en el sentit que les delegacions de govern 
les vegades que han impugnat als ajuntaments les quotes del AMI, era precisament perquè no 
estaven contemplades a la partida que tocava, i el motiu es aquest, per donar mes seguretat 
jurídica a les quotes del AMI. 
 
Sra. Rosa Buira, la gestió us correspon a vosaltres. 
 
Sr. Carles Palau, no es un augment de despesa, es el mateix. 
 
Sra. Rosa Buira, ens abstenim. 
 
Sr. Carles Palau, be passem a votar: 
 
Es sotmet a votació l’apartat tercer de 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).  
 
Sr. Carles Palau, ja hem acabat els punts de l’ordre del dia i donem per acabat el ple. 
  
 
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues 
hores i quaranta-dos minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.  
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
Carles Palau Boté     Elena Bergés Martín 
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