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08/16-ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL 11 d’octubre de 2016 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 8/2016  
Caràcter: Extraordinària  
Data: dimecres, 11 d’octubre de 2016.  
Horari: de les 21:00 a les 21:13 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 11 d’octubre 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 
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   
 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. David Folguera Casas.  
 
Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín  
 
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
deu dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els 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. 
 

 

1- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015  

 

ANTECEDENTS 
 
1. En data 10 de juny de 2016 l’alcalde va disposar iniciar la tramitació administrativa del compte 
general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe 
d’intervenció preceptiu. 
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2. En data 27 de juliol de 2016 la secretaria interventora va emetre informe favorable relatiu al 
compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2015.  
 
3. En data 8 d’agost de 2016 per Decret d’Alcaldia núm. 173/2016, l’alcalde va convocar la 
Comissió Especial de Comptes. 
 
4. En data 29 d’agost de 2016 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictam inar 
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general. 
 
5. En data 5 d’octubre de 2016 la secretaria interventora va certificar que el Compte General es va 
exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 168 de data 1 de setembre de 
2016 i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per 
a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant, es PROPOSA al Ple el següent ACORD:  
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats pels 
següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
 
- Liquidació del pressupost 
 
- Estat de canvis del patrimoni net 
 
- La memòria 
 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun 
dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor 
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.   
 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina l’article 212 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març.  
 
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
Sr. Carles Palau, un cop llegida la proposta, Antonio vols dir alguna cosa. 
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Sr. Antonio Rispa, jo volia dir que vam quedar s’enviaria un informe sobre si, vam aprovar, però 
condicionat a que s’enviaria un informe, si s’havien fet legalment o s’havia de dir alguna cosa, i 
aleshores aquest informe no ha arribat, per això jo no puc aprovar els comptes si no se si s’han 
fet be o no. 
 
Sr. Carles Palau, val. Convergència voleu comentar alguna cosa. 
 
Sr. Ramon Consola, no aprovem els comptes per dos raons, la primera es perquè si ara 
diguéssim que si, estaríem corroborant que estem fora de plaç, els comptes els estem aprovant 
fora de plaç, per tant nosaltres no podem estar d’acord en una cosa que està fora de plaç; i 
segona que tal i com vam dir a la comissió, a la comissió el Grup de Convergència ens vam 
abstindré i ens vam adreçar a vostè, senyor alcalde, en el qual volíem un informe detallat del 
salari de l’alcalde i del regidor, del que es cobrava, de les seves retribucions i després que 
també s’indiqués si era legal o no era legal, o era coherent o no era coherent el cobrar pagues 
dobles, aquest informe no se’ns ha fet arribar i això li vam remarcar vàries vegades que això 
estaria vinculat al ple, per tant com no ha arribat això nosaltres hem de votar en contra, i també 
vull que consti en acta, ja que ara passarem al següent procés el qual sigui jutge i llavors sigui la 
Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas els que dictaminin si està ben cobrat el que heu 
cobrat, ja que veig que no en sortirem, per tant d’entrada votem que no, i que consti,  i una altra 
cosa voldríem que ens féssiu arribar l’acta, al menys el que vam dir a la Comissió de Comptes. 
 
Sra. Elena Bergés, està a la vostra disposició a l’expedient, vull dir. 
 
Sr. Ramon Consola, però normalment l’acta es fa arribar, nosaltres volem veure l’acta del que 
vam dir, i que realment a l’acta consti el que vam dir, o no, no ho se, per tant no tenim res que 
això. 
 
Sr. Carles Palau, si em permeteu, primer de tot pel que fa a l’informe que es el que esteu 
comentant, a veure vau demanar dos informes un respectiu al 2015 i un altre respecte al 2016. 
 
Sr. Ramon Consola, en aquell moment demanàvem el del 2015. 
 
Sr. Carles Palau, el del 2015 se us va dir aquell dia que estava dintre del Compte General, 
durant el termini d’exposició no l’heu vingut a veure, ara el tornàveu a tenir a la vostra disposició, 
els dies que s’ha convocat el ple, tampoc heu vingut a consultar l’expedient on hi ha aquest 
informe que esteu demanant. 
 
Pel que fa al del 2016, vau presentar un escrit amb una proposta de ple, on fèieu una proposta 
de retribucions i on es demanava aquest informe del 2016, ens vau comunicar per correu 
electrònic, i després verbalment, que retiràveu aquesta proposta, per tant nosaltres vam 
entendre que retiràveu la petició de l’informe. 
 
Sr. Ramon Consola, no, no. 
 
Sr. Carles Palau, a més si retiràveu la proposta on es demanava l’informe. Després si cas en 
parlem. Es el que em entès nosaltres.  
 
Sr. Ramon Consola, mal entès. 
 
Sr. Carles Palau, i després el tema de fora de plaç, el comentari que feu de fora de plaç, a veure 
el plaç que marca la Sindicatura de Comptes, es que el Compte General ha d’estar entregat el 
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15 d’octubre, avui es dia onze, demà es festa i dijous s’enviarà a la Sindicatura que es dia 14, 
per tant encara estem dintre del plaç, val. 
 
Quina història ha tingut aquest Compte General del 2015, doncs segons la llei, o segons la 
normativa, la formació del compte general hauria de començar a fer-se abans del dia 15 de 
maig, nosaltres al 2015, l’hem començat a fer el 10 de juny, mes tard del que marca la norma, la 
Comissió de Comptes s’havia de reunir abans de l’1 de juny, nosaltres ens vam reunir el 29 
d’agost, mes tard del que marca la norma, i el ple s’ha de fer abans del 1 del deu i ens estem 
reunint l’11 del deu, tots aquests terminis, es cert, que ens els hem saltat, però rendir comptes a 
la Sindicatura del Comptes es abans del 15 del deu, i si tot va be es complirà. 
 
Però per exemple, uns dels exemples que he trobat, al 2010 la Comissió de Comptes es va 
reunir el 5 d’agost, mes tard de l’1 de juny, fora de temps, el ple es va fer el 20 d’octubre, o sigui 
9 dies mes tard del que estem fen enguany, i es va retre comptes a la Sindicatura de Comptes el 
15 de novembre, o sigui un mes fora de termini, llavors, si fem cas del que diu l’acta de l’11 
d’octubre el que es va dir en aquella acta, segons el que diu aquí, la Sra. Buira comenta que 
avui es fa el darrer pas del tancament de l’exercici del 2010, aproven definitivament i passaran 
tota la documentació a la Sindicatura de Comptes, donant que es un procés que s’ha seguit amb 
tota normalitat i transparència, no hi ha hagut cap al·legació, el 5 de juliol es va fer el decret, el 
15 de juliol es va passar al ple, i el 5 d’agost es va fer la Comissió de Comptes, al 2010, perdó al 
2011 que aprovàveu els comptes del 2010, tot i estar fora de termini era un procés que s’ha 
seguit amb tota normalitat, no entenc, perquè ara al 2016, que intentem aprovar-lo abans del 15 
d’octubre, aquesta normalitat sembla que no existeix. Això pel que es parla de fora de plaç, i ara 
si vols parlar del tema de l’informe. 
 
Sr. Ramon Consola, si pel tema de l’informe jo crec que ho has malentès o has volgut 
malentendre,  no se quina de les dos versions agafar, perquè el vam deixar clar, allà ho vam 
deixar clar, ho vam deixar molt clar, per tant, i vam dir que l’informe el volíem nosaltres, no 
teníem perquè venir a l’expedient, i segurament l’informe que hi ha aquí, i pregunto a la 
secretaria, parla textualment del sou de l’alcalde i del regidor. 
 
Sra. Elena Bergés, no. 
 
Sr. Ramon Consola, nosaltres demanàvem textualment i clarament que volíem que s’informés 
del sou de l’alcalde i del regidor, el concepte de les pagues dobles, això ho vam deixar clar i 
volíem que se’ns entregués l’informe a nosaltres i a partir de l’informe nosaltres ja jutjaríem si el 
trobàvem correcte o no, perquè podríem discrepar i a partir d’aquí faríem la valoració pel 
definitiu.  
 
El que em diu vostè del ple de l’octubre, així que passa que totes les coses que nosaltres 
podíem incaure en algun això, suposo que no es pot dir si dins l’oposició, suposo que també deu 
estar aquí escrit, l’oposició ha de fer la feina de vetllar, i l’equip de govern de treballar, i nosaltres 
en aquest moment vetllem i vosaltres treballeu i aquesta es la nostra tasca, per tant si a més 
això al final anirà a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes, i seran ells els que acabaran jutjant, 
nosaltres només dient de que, a veure si els comptes que estem aprovant, la meitat son nostres, 
la meitat son nostres, i segurament molta part de que els comptes hagin sortit be és gràcies a 
nosaltres, segurament, eh segurament, però hi ha un punt a on discrepem i nosaltres avui si ens 
abstenim o diem que si som partícips d’aquest punt, per tant no volem ser partícips i ens estem 
mantenim en aquesta postura. 
 
Sr. Carles Palau, només recordar una cosa, el que parlaves de l’acta de la Comissió de 
Comptes, la teníeu a l’expedient del ple, la podíeu vindre a consultar. 
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Sr. Ramon Consola, també ens la podíeu fer arribar. 
 
Sr. Miquel Campàs, en aquell moment es va demanar que se’ns fes arribar a nosaltres, no que 
vinguéssim a veure. 
 
Sr. Carles Palau, l’informe no l’acta. 
 
Sr. Ramon Consola, que se’ns fes partícips. 
 
Sr. Miquel Campas, si l’informe, que se’ns fes arribar, li vam dir a la senyora secretària en aquell 
moment. 
 
Sr. Carles Palau, aquí s’ha creat confusió en el tema, quan vau retirar la proposta aquella. 
 
Sr. Ramon Consola, no, no. 
 
Sr. Carles Palau, pues s’ha creat confusió. 
 
Sr. Ramon Consola, allí va quedar clar, i a més ho vam deixar molt clar. 
 
Sr. Carles Palau, vam deixar molt clar, que condicionàveu el vot en aquest ple a aquests 
informes, i desprès vau retirar la petició dels informes, això ha provat confusió, et dic que es una 
confusió mal interpretada, els conceptes. 
 
Es sotmet a votació la proposta la qual no s’aprova per majoria simple dels membres presents de 
la Corporació, sent rebutjada la proposta d’aprovació del compte general del 2015 (4 vots a favor 
del grup BM-AM, 6 vots en contra del grup CDC i del grup PPC).  
  
Com que era l’únic punt de l’ordre del dia, donem per tancat el ple. 
 
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-una 
hores i tretze 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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