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07/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 13 de juny de 2015 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les dotze hores del dia  
13 de juny de 2015, hi són a la  sessió els següents membres; 
 
REGIDORS I REGIDORES ELECTES   CANDIDATURA 
Carles Palau Boté       BM-AM 
Miquel Amorós Folguera      BM-AM 
David Folguera Casas      BM-AM 
Nadir Castells Gené      BM-AM 
Rosa Mª Romà Navarro      BM-AM 
Ramon Cònsola Palau        CIU  
Miquel Campas Pla       CIU 
Montserrat Segura Basela      CIU 
Jaume Amorós Bonet      CIU 
Rosa Mª Buira Castell      CIU  
Antonio Rispa Fàbrega      PP 
 
Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària 
la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte. 
 
La secretària diu que l'objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del 
nou Ajuntament d'aquest municipi de Bell-lloc d’Urgell, a la vista dels resultats 
que es van produir el passat dia 24 de maig, data de celebració de les 
eleccions municipals. 
 
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que 
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions 
següents:  
 
a) Constitució  de la Mesa d'edat formada pels Regidors electes de major i 
menor edat presents en aquest acte. 
 
b) Acreditació  davant la Mesa d'edat, mitjançant la presentació de les 
Credencials dels membres electes.  
 
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista 
d'acatament de la Constitució. 
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d) Elecció de l'Alcalde  de l’Ajuntament 
 
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la 
documentació, acta d’arqueig, estat de comptes i estat patrimonial.  

 
1. Constitució de la mesa d’edat 
 
A requeriment de la secretària de la corporació, es constitueix la mesa d’edat 
d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.  
 
Per la qual cosa s'invita que pugin a l'estrada als/les senyors/senyores ANTONIO 
RISPA FÀBREGAT i  MIQUEL AMORÓS FOLGUERA, assumint la  Presidència 
de la Mesa el Senyor ANTONIO RISPA FÀBREGAT. Com a secretària, hi 
actuarà la de la corporació, Sra. Pilar Casanova Navarro. 
 
El Sr. Antonio Rispa Fàbrega, president de la mesa declara oberta la sessió per 
la constitució de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 
 
 
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes 
 
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les 
regidores electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral 
de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre de 
llista més votada a menys votada, i per l’ordre en què cadascun figuri en la llista 
corresponent. 
  
Carles Palau Boté      BM-AM 
Miquel Amorós Folguera     BM-AM 
David Folguera Casas     BM-AM 
Nadir Castells Gené     BM-AM 
Rosa Mª Romà Navarro     BM-AM 
Ramon Cònsola Palau       CIU  
Miquel Campas Pla      CIU 
Montserrat Segura Basela     CIU 
Jaume Amorós Bonet     CIU 
Rosa Mª Buira Castell     CIU  
Antonio Rispa Fàbrega     PP 
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A continuació se’ls convida a expressar si els afecta alguna de les causes 
d’incompatibilitat previstes per la Legislació vigent. No hi ha cap regidor ni 
regidora afectat. 
 
 
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de 
constitució de la corporació 
 
La secretària crida als membres de la corporació perquè, de conformitat amb el 
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i amb l’article 11.d) del ROM regulador de la 
fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs o funcions públiques,  prenguin 
possessió del seu càrrec. 
 
Els regidors i les regidores, son cridats per la Secretaria de l’Ajuntament per tal 
de prendre possessió del seu càrrec. Amb el seguen ordre: 
 
 
Carles Palau Boté      BM-AM 
Miquel Amorós Folguera     BM-AM 
David Folguera Casas     BM-AM 
Nadir Castells Gené     BM-AM 
Rosa Mª Romà Navarro     BM-AM 
Ramon Cònsola Palau       CIU  
Miquel Campas Pla      CIU 
Montserrat Segura Basela     CIU 
Jaume Amorós Bonet     CIU 
Rosa Mª Buira Castell     CIU  
Antonio Rispa Fàbrega     PP 
 
 
 
El Sr. Carles Palau Boté: 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
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Sr. Miquel Amorós Folguera: 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
 
 
Sr. David Folguera Casas: 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
 
 
Sra. Nadir Castells Gené: 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
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Sra. Rosa Mª Romà Navarro: 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
 
 
Sr. Ramon Consola Palau: 
 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
    
 
Sr. Miquel Campàs Pla: 
 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
 
Sra. Montserrat Segura Basela: 
 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
 
Sr. Jaume Amorós Bonet: 
 
“Juro i prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”. 
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Sra. Rosa Mª Buira Castell: 
 
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
     
Sr. Antonio Rispa Fàbrega: 
     
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
 
El president de la mesa, el Sr. Antonio Rispa Fàbrega declara constituïda la 
corporació. 
 
 
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa 
 
La secretària comenta que es procedeix a l’elecció del nou alcalde de 
conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta, a través de 
paperetes per cada Regidor i Regidora, que es dipositaran en la urna, sent 
escollit Alcalde  el candidat  que obtingui la majoria absoluta en la primera 
votació o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades 
eleccions. 
 
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 
 
Es pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents 
llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia. 
 
CANDIDATURES     LLISTA ELECTORAL 
 
Sr. Carles Palau Boté     BM-AM 
Sr. Ramon Consola Palau     CIU 
Sr. Antonio Rispa Fàbrega     PP 
 
A continuació, la Secretària anomena cada un dels regidors per efectuar el seu 
vot mitjançant el sistema de votació escollit. 
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El Sr. Antonio Rispa realitza l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest 
dona el resultat següent: 
 
Vots a favor del Sr. Carles Palau Boté, candidat presentat per BM-AM 5 vots 
 
Vots a favor del Sr. Ramon Consola Palau candidat presentat per CIU 5 vots. 
 
Vots a favor del Sr. Antonio Rispa Fàbrega candidat presentat per PP 1 vot. 
 
 
Queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el regidor Sr. 
Carles Palau Boté del Grup BM-AM. 
 
A continuació el Sr. Carles Palau Boté promet el càrrec : 
 
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del CÀRREC D’ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BELL-LLOC 
D’URGELL, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya". 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ”. 
 
El Sr. Antonio Rispa li fa entrega del bastó i el convida a ocupar la Presidència. 
 
En aquest moment abandonen la mesa presidencial els membres de la Mesa 
d’Edat, els quals es dirigeixen als seus respectius escons. 
 
L’Alcalde dona paraula a cada cap de llista per si desitgen explicar el sentit del 
seu vot.   
 
El Sr. Rispa li desitja que li vagi molt be, enhorabona i que ja s’aniran veient.  
 
El Sr. Consola cedeix la paraula a la Sra. Buira que diu: 

El grup municipal de CIU de Bell-lloc d’Urgell felicitem al nou equip de govern i 
al nou alcalde, en Carles Palau i Boté. 
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Us desitgem una legislatura plena de decisions encertades que es caracteritzi 
per una gestió municipal eficient, eficaç, ètica i transparent. Prioritzant en tot 
moment els interessos de tots els Bell·lloquins i Bell·lloquines.  

Quan ens vam presentar novament a les eleccions amb el lema hem treballat, 
treballem i treballarem per a tothom; teníem l’aval d’una feina ben feta, la 
il·lusió de nous projectes per al nostre poble i el compromís de fer-los realitat. 
Però la voluntat d’un poble és la màxima expressió de la democràcia!  
Donat el resultat electoral del 24 de maig que tots coneixeu; el nostre 
compromís amb el poble, ens ha portat a tenir negociacions amb els altres 2 
grups polítics que estan aquí avui representats. 

El paral·lelisme de resultats de les eleccions en què dos grups tenim 5 regidors, 
evidenciava, que la clau de la majoria passava per un grup determinat. 

L’oferta rebuda per part del grup Bell-lloc es Mou Acord Municipal, ens va 
semblar molt poc equilibrada. A banda de l’antagonisme entre programes, en 
qualsevol negociació, quan la paraula innegociable pren protagonisme, és una 
clara mostra de la manca de voluntat de diàleg. 

Només des d’un Bell-lloc fort i potent es podrà impulsar el canvi que Catalunya 
es mereix. 

Per aquest motiu, hem decidit, no pactar amb unes sigles que no respecten la 
nostra identitat de país. Val a dir però que l’Antonio Rispa, amb qui hem 
treballat durant 4 anys, ha estat un gran col·laborador, a més d’una excel·lent 
persona i bon company. Però en aquest moment de la historia, hem de ser més 
fidels que mai a la nostra identitat catalana. 

Pels motius exposats, perquè coneixeu el compromís que el grup de CiU de 
Bell-lloc té amb el poble, pel respecte a les bases de la democràcia, pel 
respecte a tots els que ens heu fet confiança; us volem dir, també, als que ens 
titllaven d’afany de cadira; que hem pres la meditada decisió de:  
donar pas i deixar que sigui la llista més votada la que governi i tingui la 
responsabilitat de prendre les decisions, passant nosaltres a treballar des de 
l’oposició. 

Farem una oposició activa i constructiva. Donarem suport a totes les actuacions 
que tinguin com a objectiu millorar el benestar de la gent de Bell-lloc.  

Defensarem els projectes del nostre programa, col·laborarem i ajudarem 
sempre que puguem i se’ns demani. 
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Farem una oposició basada en la rigorositat moral i l’estima pel poble que ens 
caracteritza. 

Una oposició digna que tindrà com a principi el respecte a les persones, a les 
idees i a la voluntat de servei a tots els Bell·lloquins i Bell·lloquines. 
Continuarem treballant per Bell-lloc.  

Visca Bell-lloc.  

El Sr. Palau diu: 
 
Vull començar donant les gràcies a totes les persones que democràticament, 
lliurement i sense pressions han participat en aquestes eleccions municipals; 
als que heu votat per Bell-lloc es Mou gracies per confiar en el nostre projecte, 
als que heu votat per alguna de les altres dues opcions gracies per que ens 
obligueu a que els propers quatre anys ens esforcem a demostrar-vos que el 
nostre projecte és vàlid i possible. 
 
Gracies, també, als que m'han precedit en el càrrec i als membres de l'anterior 
consistori per les hores dedicades al poble. 
 
Avui iniciem un camí amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar junts pel 
poble. Un dels punts de la nostra declaració d'intencions parla de buscar el 
consens, el resultat d'aquestes eleccions obliga a totes les forces polítiques 
presents en aquest ajuntament a treballar juntes en benefici del poble de Bell-
lloc. Es per això que en els propers dies tornaré a posar-me en contacte amb la 
resta de grups amb la finalitat de trobar una fórmula que ens permeti dur a 
terme un gran pacte de governabilitat ambiciós i generós on deixem de banda 
els partidismes i personalismes i puguem treballar plegats per un futur plural del 
nostre poble. 
 
Els proper quatre anys haurem de prendre alguna decisió que no agradarà a 
tothom, ho sabem, el nostre objectiu no és satisfer les necessitats individuals 
sinó les necessitats col·lectives i vetllar per l'interès general del poble. Les 
portes de l'edifici consistorial estan obertes a tots i totes, el nostre desig és 
governar per tothom, sense fer cap distinció. Tots els habitants de Bell-lloc 
formem part de l'Ajuntament. 
 
Per que el poble funcioni cal que tots i totes ens hi arromanguem, no valen 
excuses, quatres braços fan més feina que dos i vuit més que quatre. Les 
associacions, els clubs, les empreses, els comerciants, els veïns i veïnes, tots 
junts hem de treballar per a que Bell-lloc millori i encari els nous temps amb 
seguretat, transparència i participació. 
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Gràcies. 
 
Visca Bell-lloc i visca Catalunya. 
 
 
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió,  de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. Sent les dotze hores quaranta cinc minuts. 
 
 
Vist i plau 
L'Alcalde                                                 Secretària-interventora 
 
 
 
 
Carles Palau Boté     Pilar Casanova Navarro 
 
 

 
 

 


