Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 13/12/2016
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

07/16-ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 14 DE SETEMBRE DE 2016
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2016
Caràcter: Ordinària
Data: dimecres, 14 de setembre de 2016.
Horari: de les 22:00 a les 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde
1a Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
Tot seguit, es passen a tractar els assumptes inclosos en l’odre del dia:
1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, els Plens Ordinaris de 21/04/2016 i 06/07/2016, i els Ple
extraordinari de 10-08-2016 i resten pendents per a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 13/12/2016
HASH: d0e4df9acdf1921fa2391b495211fb48

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les vint-idues hores del dia 14 de setembre 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.

Es proposa al Ple, i aquest rebutja la següent proposta:
Primer.- Aprovar les actes
extraordinari de 10/08/2016.

dels Plens Ordinaris de 21/04/2016 i 06/07/2016, i el Ple

Sr. Carles Palau primer de tot comentaré que l’acta del 21/04/2016 hi havia unes correccions
que se us van fer arribar a tots els grups municipals el 18 d’agost, per a que reviséssiu les actes,
la del 06/07/2016 ja us vaig comentar, la setmana passada, que els precs i preguntes hi son
literals, i la resta de l’acta només estan transcrits els acords i la del 10/08/2016 si que es literal,
d’acord. Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, si el que vull comentar es que es va dir que les actes es farien literals, i
d’aquesta manera no s’entén i es deixen moltes coses, jo em sap greu per la secretària, per la
feina, però com que no surt literal, votaré no.
Sr. Carles Palau, però de totes, o d’alguna en concret.
Sr. Antonio Rispa, de totes, perquè a totes hi ha alguna cosa.
Sr. Carles Palau, però la del 21 hi ha les esmenes, havies de revisar les esmenes amb l’acta
que tenies i si son correctes es actualitzar aquella acta i ja esta.
Sr. Antonio Rispa, no ho he tingut en compte això.

Sra. Rosa Buira, sembla que tenim un altre tema recurrent i que costarà una vegada mes de
solucionar, perquè dona la impressió que l’equip de govern no vol entendre o no l’interessa
entendre, al darrer ple vam dir que no es podien aprovar les actes perquè hi havia molts espais
grisos que dificultaven la lectura, avui en alguns paràgrafs hi ha tants espais grisos que no
s’entén res, a més a molts dels punts que si que es poden llegir correctament es posa una versió
adaptada segons la conveniència, per exemple a la pàgina cinc de l’acta del 10 d’agost quan
parla el Sr. David Folguera el que diu no es el que es va dir aquell dia, a la pàgina 13 i 14 del dia
10 d’agost, quan hi ha un diàleg entre el Ramon i el Sr. Alcalde, falta, està desfigurat i be a la
pàgina 3 del dia 5 de juliol, falta tot el debat, per tant tornem a repetir, i esperem que sigui per
última vegada, no aprovarem les actes si no son literals, com ha dit l’Antonio, doncs ens
reafirmem en això, a més a més demanem les actes quinze dies després del ple, per poder-les
revisar i perquè no ens trobem aquí al ple tal com estem avui, a part estalviarem feina a la
secretària i complirem amb el que vam aprovar al ple, ja no hi ha més, ja no admetem mes
excuses si falta temps com ens heu dit moltes vegades, doncs potser qui fa les actes hauria de
dedicar mes temps, o fer-ho amb mes eficiència, nosaltres no tenim presa per aprovar les actes,
per tant només les aprovarem si reflecteixen les converses que es produeixen aquí, no les que
interessa reflectir.
Sr. Carles Palau, molt be, la del 21/04/2016?
Sra. Rosa Buira, no, no l’aprovem tampoc.
Sr. Carles Palau, la del 21/04/2016 us vaig enviar les correccions.
Sra. Rosa Buira, però com comprendràs, el que no farem es dedicar-nos a omplir els forats amb,
com si ompliguéssim allí.
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Sr. Carles Palau, Grup de Convergència?

Sr. Carles Palau, a veure, no es tracta d’omplir es tracta de que comproveu, si realment es allò
el que falta o falta alguna altra cosa, i llavors ens digueu si o no.
Sra. Rosa Buira, amb el seu temps.
Sr. Carles Palau, no perdona, ho vau rebre el 18 d’agost.
Sr. Miquel Campas, correcte.
Sra. Rosa Buira, es exactament igual.
Sr. Miquel Campas, si em permet senyor alcalde, parlem del ple del 21 d’abril, i rebem les
modificacions el 18/08, com vostè ha dit, han passat quatre mesos.
Sr. Carles Palau, no perdona al ple del 6 de juliol no es va aprovar, i les rectificacions es van fer
a partir del sis del set.
Sr. Miquel Campas, jo ho rebo, perdó ho rebem el 18 d’agost, per tant jo crec que després de
quatre mesos que rebem les rectificacions no es correcte, i com ha dit la Sra. Rosa Buira, volem,
perquè si nosaltres agafem totes aquestes rectificacions i hem d’omplir el ple, nosaltres, no es
feina nostra, nosaltres hem de rebre el ple íntegre de totes les paraules, i no després de quatre
mesos i amb unes paraules que nosaltres hem de buscar i modificar. Per tant com ha dir la Sra.
Rosa Buira que siguin fidels al que es diu.
Sr. Carles Palau, em sembla molt be això, això es el que es va aprovar, de totes maneres
repeteixo fa un me que teniu aquestes rectificacions, la setmana passada quan ens vam trobar,
quan us vaig enviar la convocatòria per la reunió de la setmana passada us vaig demana que
em diguéssiu si estaven be les rectificacions, em vau dir que no us ho havíeu mirat.
Sr. Miquel Campas, que ens ho miraríem si, si no dic que no, vostè se’n recorda com va anar
aquella reunió.
Sr. Carles Palau, em vau dir que encara no havíeu tingut temps de mirar-ho.

Sra. Rosa Buira, parlant de les rectificacions, jo penso que era més fàcil, ja que teníeu l’acta a
l’ordinador omplir les rectificacions de les paraules aquelles que.
Sr. Carles Palau, ho hem fet de la millor manera possible.
Sra. Rosa Buira, es tracta de que nosaltres no ens hem dedicat a fer aquesta feina d’omplir els
foradets aquells grisos, que pensem que no ens toca, i ja que ens heu passat unes
rectificacions, no costava res de tornar a passar tota l’acta ple tal qual.
Sr. Carles Palau, vale si es tracta de que ho fem d’una altra manera.
Sra. Rosa Buira, es tracta de que ho feu tal com vam quedar i hem acordat i hem repetit aquí un
munt de vegades.
Sr. Carles Palau, jo us recordo, com ja vaig dir al seu dia, que molts dels espais blancs, per no
dir tots, es problema d’audició alhora de qui passa les actes, perquè la gravadora, pel que sigui,
perquè parlem dos o tres persones alhora, perquè algú esternuda, per sorolls de fondo, dificulta
la entesa. Us recordo que l’acta es pren en base a la gravadora, no en base al cam.
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Sr. Miquel Campas, d’acord, perfecte.

Sr. Ramon Consola, però s’hauria de fer del vídeo, vam quedar així.
Sr. Carles Palau, no, no, vam dir que seria literal, perquè la gent tingués la mateixa informació.
Abans no eren literals, eren un resum del que es feia.
Sr. Ramon Consola, vam quedar que el que es gravava al vídeo ens transcriuria a l’acta.
Sr. Carles Palau, no vam quedar que ens basaríem en el vídeo.
Sr. Miquel Campas, el públic, els veïns de Bell-lloc que son els únics que ho poden rebre a casa,
lògicament l’acta ha d’anar referent al vídeo i no a la gravadora, perquè la gravadora no la veu
ningú, ni la sent ningú.
Sr. Carles Palau, et recordo Miquel les vegades que has vingut a l’ajuntament a escoltar les
gravacions ho has escoltat de la gravadora.
Sr. Miquel Campas, per això estem dient que tenim problemes en els plens, perquè no son
literals.
Sr. Ramon Consola, però a part d’això resulta que hi ha plens que no hi ha el debat dels punts,
només hi ha el punt del ple i les votacions.
Sr. Carles Palau, ja us vaig explicar perquè.
Sr. Ramon Consola, aquest ple no el passaré.
Sr. Carles Palau, això entenc que aquell no el passos, el que no entenc es el del 21/04.
Sr. David Folguera, puc dir una cosa, si voleu generar el dubte que nosaltres modifiquem les
actes, nosaltres les rebem els mateixos dies que vosaltres, no modifiquem res ni les fem al
nostre criteri.

Sr. David Folguera, heu dit que si les fem al nostre gust.
Sr. Ramon Consola, si, perquè jo no havia vist mai un acta, en la qual s’està debaten un punt, i
que s’ha de portar una documentació, que vaig portar a la secretària, que va constar en acta que
s’aportaria i només hi ha lo del punt i les votacions, no hi ha el debat, aquesta acta es
impresentable, llavors, perdona, dona la sensació que no es vol ensenyar el debat, aquesta es la
sensació, a veure, si jo ara agafo l’acta i només llegeixo les votacions i no tinc el debat, dona la
sensació que el debat no volem que surti, dona aqueta sensació, es el que estem dient, si no es
així, clar, no hi donem més voltes.
Sr. Carles Palau, jo recordo que abans de fer les actes.
Sr. Ramon Consola, ja vam quedar que a partir d’ara les fèiem així.
Sr. Carles Palau, molt be passem a la votació.
Sra. Rosa Buira, penso que tenen el mateix dret les persones que llegeixen l’acta.
Sr. Carles Palau, us recordo que la normativa diu que les actes es un resum del que es diu.
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Sr. Ramon Consola, jo no dic que modifiquis.

Sr. Miquel Campas, sempre es d’acord del que acordi el ple, no?
Sr. Carles Palau, si.
Sr. Miquel Campas, per tant el ple va decidir que fossin literals al que es diu.
Sr. Carles Palau, no se que dir-te, si es el que toca o no, jo estic d’acord que ho vam aprovar
aquí i ja està.
Sr. Carles Palau, be passem a votació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta no s’aprova per majoria simple dels membres presents
(5 vots a favor del grup municipal BM-AM i 6 vots en contra del grup municipal CDC i PPC),
restant pendent d’aprovació les actes esmentades.

2n.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE BELL-LLOC
D’URGELL ARTICLES 80 I 149 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
ANTECEDENTS

1.2. Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació
pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida núm. 98 de data 24 de maig de 2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 7128 de 26/05/2016, en el diari SEGRE de data 20 de maig de 2016 i a través del web
municipal www.bell-lloc.cat. També es van demanar els informes als organismes afectats per raó
de les seves competències.
1.3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
1.4. S’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes: Direcció General de Transports
i Mobilitat de data 12 de juny de 2016; Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment de
data 27 de juliol de 2016; Oficina Territorial d’Acció i d’Avaluació Ambiental de data 5 d’agost de
2016; i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 10 d’agost de 2016;
quedant incorporats a l’expedient.
1.5. Atès que s’ha incorporat a la proposta d’aprovació provisional determinacions dels informes
emesos pels organismes públics, en concret, l’annex 3 de les servituds aeronàutiques.
1.6. En data 5 de setembre de 2016, la tècnica municipal ha informat favorablement a l’aprovació
provisional de la modificació del POUM.
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1.1.El Ple de la corporació va acordar, en data 12 de maig de 2016, aprovar inicialment la
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Bell-lloc d’Urgell en els articles 80 relatiu
als camins rurals i 149.4 relatiu a les construccions pròpies d’una activitat rústica, de les Normes
Urbanístiques del POUM d’aquest municipi.

1.7. En data 7 de setembre de 2016, la Secretaria Interventora ha informat del procediment a
seguir d’acord amb la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 107 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i normativa concordant
d’aplicació.
De conformitat amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, article
22.2.c) i article 47.2.ll), la competència per adoptar l'acord d'aprovació provisional del
planejament urbanístic general correspon al Ple de la Corporació, amb el quòrum de vots
favorables de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
A la vista, del document tècnic elaborat pel redactor de la modificació del planejament urbanístic
municipal, i de tot allò que s'ha exposat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord, i aquest aprova el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Bell-lloc d’Urgell, articles 80 relatiu als camins rurals i 149.4 relatiu a les construccions pròpies
d’una activitat rústica de les Normes Urbanístiques del POUM d’aquest municipi.
SEGON.- Trametre la documentació de l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb
la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

Sr. Carles Palau, us recordo que l’aprovació inicial es va fer el 12 de maig, ara fem l’aprovació
provisional i l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme, d’acord.
Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, Convergència voleu comentar alguna cosa.
Sra. Rosa Buira, be estem seguin el protocol que determina la normativa, com be has dit tu, i la
secretària ho corrobora, i a més la decisió final no es nostra, sinó que es de Urbanisme, i llavors
pensem que el Grup de Convergència, ja vam dir que si a la proposta inicial, i per suposat que
direm que si avui també, perquè com ja vam argumentar al seu moment, es tracta d’unes
modificacions del POUM que van en benefici general del poble.
Sr. Carles Palau, doncs passem a la votació:
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Intervencions:

Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (11 vots a favor del grup BM-AM, del grup CDC i del grup PPC).

3r.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PROMOGUT PER
MENCANITZATS BELL-LLOC SL.
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla de millora urbana d’ordenació de planta altell i materials d’acabat de coberta, en
la construcció de nau industrial per ampliació de taller de mecanització, al terme municipal
de Bell-lloc d’Urgell – zona d’eixample nucli antic, clau 2
Expedient: PMU 1/2016 – aprovació provisional
Sol·licitant: Mecanitzats Bell-lloc, S.L.
Data registre entrada: abril 2016

2. ANTECEDENTS
2.1. En data 5 d’abril de 2016 ha tingut entrada amb núm. 328 en el registre general d’aquest
Ajuntament una sol·licitud d’aprovació del Pla de millora urbana d’ordenació de planta
altell i materials d’acabat de coberta, en la construcció de nau industrial per ampliació de
taller de mecanització, al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell – zona d’eixample nucli
antic, clau 2 presentada pel Sr. M. A. T. T., en representació de MECANITZATS BELLLLOC S.L.

2.3. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2016/090, de data 10 de maig de 2016, es va aprovar
inicialment el Pla de millora urbana d’ordenació de planta altell i materials d’acabat de
coberta, en la construcció de nau industrial per ampliació de taller de mecanització, al
terme municipal de Bell-lloc d’Urgell – zona d’eixample nucli antic, clau 2 presentada pel
Sr. M. A. T. T., en representació de MECANITZATS BELL-LLOC S.L., i es va resoldre
sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes.
2.4. Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, que consten al
certificat que figura a l’expedient.
2.5. Consten a l’expedient l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de Lleida de data
27 de juliol de 2016, el qual és en sentit favorable a l’aprovació del Pla.
2.6. La tècnica municipal, en data 22 d’agost de 2016 ha emès un informe
l’aprovació del Pla.

favorable a

2.7. La secretaria interventora, en data 24 d’agost de 2016, ha emès un informe sobre el
procediment aplicable.
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2.2. El tècnic municipal, en data 15 d’abril de 2016, ha emès un informe en el qual considera
procedent l'aprovació inicial del Pla de millora urbana promogut per MECANITZATS BELL-LLOC
S.L. presentat.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. Per tractar-se d’un pla de millora urbana que només afecta el terme d’aquest municipi i que
ha estat promogut d’acord amb les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal,
l’aprovació definitiva del Pla correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord
amb els articles 80.b) i 81.3 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple, d’acord amb l’art.
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’acord
d’aprovació provisional s’ha d’adoptar per majoria absoluta, d’acord amb l’art. 47.2.ll) de la
mateixa Llei 7/1985.
L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del Pla és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb l’article 80.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 6.1 de les Normes
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell.
L’acord d’aprovació definitiva s’ha de publicar i també cal donar publicitat d’aquest acord i del
contingut Pla per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5, apartats b) i c) i la disposició
addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010.
L’aprovació provisional i definitiva del Pla s’ha de notificar individualment a les persones
propietàries dels terrenys, segons disposa l’art. 102.3.b) del Decret legislatiu 1/2010.

3.2. D’acord amb l’art. 91.2 del Decret legislatiu 1/2010, s’entén que es produeix silenci
administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des de la
recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva, en la tramitació
dels plans urbanístics derivats l’aprovació definitiva dels quals correspongui als òrgans
urbanístics de la Generalitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, i aquest aprova el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana d’ordenació de planta altell i materials
d’acabat de coberta, en la construcció de nau industrial per ampliació de taller de mecanització,
al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell – zona d’eixample nucli antic, clau 2, promogut per
MECANITZATS BELL-LLOC S.L.
SEGON. Remetre l’expedient diligenciat del Pla de Millora Urbana a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
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També cal tenir en compte que per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla i, per
tant, per a la seva executivitat i obligatorietat, és requisit previ que s’asseguri l’obligació
d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l’import del 12% del valor
de les obres d’urbanització, d’acord amb l’article 107.3 del Decret legislatiu 1/2010. El termini per
constituir aquesta garantia és de tres mesos, d’acord amb l’article 106.3 del Decret legislatiu
esmentat, prorrogable per la meitat del termini, a petició del promotor formulada abans que no
fineixi. Si exhaurits els terminis no s’ha constituït la garantia, la tramitació del pla resta sense cap
efecte, tret que hi concorrin raons d’interès general; en aquest cas, es pot tramitar la substitució
del sistema d’actuació o bé de la modalitat d’aquest.

TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.

Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, jo ho considero be, he mirats els projectes i estan bé, i voto que si.
Sr. Carles Palau, Convergència voleu comentar algo.
Sra. Rosa Buira, nosaltres només comentar que suposem que l’equip de govern ja ha vetllat per
a que aquest Pla de Millora es faci respectant tots els requisits legals, i per part nostra res a dir,
al contrari, donar tot el suport a una indústria que vol ampliar la seva edificació, a més com al
punt anterior no som nosaltres els que tenim la potestat de decidir si això es viable o no, ho
haurà de dir Urbanisme, per tant votarem que si.
Sr. Carles Palau, molt be, passem a la votació:
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (11 vots a favor del grup BM-AM, del grup CDC i del grup PPC).

4t.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016
ANTECEDENTS
Per Provisió de l’Alcaldia de data 29 d’agost de 2016 es va iniciar l’expedient per a aprovar i
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple i aquest aprova el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 24.410,91 euros. El
detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent:
Exercici

Proveïdor

Concepte

Import

Partida
pressupostària
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La secretaria interventora de l’Ajuntament, ha emès en data 30 d’agost de 2016, l’informe
preceptiu en sentit favorable.

exercici vigent

2015

2015

BBVA

Préstec núm. 9546412011
(incubadora)
Interessos i amortització

2.005,97 €
14.215,20 €

0110.31003
0110.91103

36,38 €
8.153,36 €

0110.31000
0110.91306

BBVA
Préstec núm. 9542115734
(poliesportiu)
Interessos i amortització

TOTAL ..................................................................... 24.410,91 EUROS
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els crèdits corresponents, amb
càrrec a la partida pressupostària detallada anteriorment.
TERCER. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

Intervencions:

Sr. Antonio Rispa, ho trobo bé.
Sr. Carles Palau, Convergència voleu comentar alguna cosa.
Sr. Ramon Consola, volia preguntar-li a la secretaria que suposo que això es un tema
d’assentaments comptables.
Sra. Elena Bergés, si és de comptabilitat.
Sr. Ramon Consola, llavors vol dir que això va lligat al punt següent.
Sra. Elena Bergés, exacte.
Sr. Ramon Consola, i suposo que els assentaments comptables, per tant això li permetrà a
l’equip de govern uns majors ingressos, suposo jo.
Sr. Carles Palau, al contrari.
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Sr. Carles Palau, això són despeses de l’exercici 2015, que per qualsevol raó no es van
comptabilitzar l’any passat, i per tant s’han de comptabilitzar aquest exercici actual. Aquesta
despesa està pagada, però no es va comptabilitzar al pressupost.
Antonio vols comentar alguna cosa.

Sra. Elena Bergés, major despesa per aquest any que no es va posar al pressupost de l'any
passat i lo que fem és comptabilitzar-lo i que surti al pressupost reflectida.
Sr. Ramon Consola, com que crec que els dos punts van lligats, per un cantó 24.000 euros i per
l’altre cantó en tenim 22.000, llavors els 2.000 euros son interessos.
Sra. Elena Bergés, exacte.
Sr. Carles Palau, la partida d’interessos si que existeix, però lo que no existeix es la partida
d’amortització.
Sr. Ramon Consola, però si hem amortitzat els crèdits, dona la sensació de que els interessos
també han d’estar amortitzats.
Sra. Elena Bergés, al prorrogar es van portar els interessos, però el capítol 9 no es va portar
perquè no hi havia préstecs.
Sr. Ramon Consola, sembla que hi ha un error.
Sra. Rosa Buira, si es al punt cinc, a la segona pàgina hi ha unes quantitats suposen que aquí hi
ha un vall de números, perquè aquí no suma be.
Sra. Elena Bergés, es van moure els números del quadre d’excel.
Sr. Ramon Consola, si voleu votem els dos punts
Sr. Carles Palau, fem-ho per separat, punt número quatre.

5è.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016 MITJANÇANT CRÈDIT
EXTRAORDINARI
Sr. Carles Palau, tal i com hem dit ara aquesta modificació es per finançar el reconeixement
extrajudicial que acabem d’aprovar amb el punt 4.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016
Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2015, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari
per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals
Vist que amb data 7 de setembre de 2016 es va emetre Informe de Secretaria Intervenció, pel
qual es va informar favorablement la memòria d'Alcaldia.
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Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (11 vots a favor del grup BM-AM, del grup CDC i del grup PPC).

Vist que amb data 7 de setembre de 2016 es va emetre informe d’Intervenció relatiu a la
distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2015.
De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia, proposa al Ple, i
aquest aprova el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall és el següent:
1r. Atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre
de l'exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost»,
o equivalents i cancel·lar, amb posterioritat, la resta d'obligacions pendents de pagament amb
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior, per la quantitat de
24.410,91 €.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les que es destinarà el superàvit pressupostari
segons el que estableix l'apartat anterior serà el següent:
1º Augment del Pressupost de Despeses.
Aumento de Gastos
Org.

Fun.

Eco.

Vin
c.

Denominación

Crèdit
extraordinari

0110

91103

Amortizació
d'empreses

Crèdit
extraordinari

0110

91306

Amortit.
Prèstec
Llarg
Termini - 42115734 (Any
2001)

Incubadora

Total Augment

Importe
14.215,20

8.153,36

22.368,56

2º. Finançat amb el romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior.
Aumento de Ingresos
Modificación
Augment Previsions
Inicials

Org.

Eco.
87000

Denominación
Per a despeses generals
Total Augment

Importe
22.368,56
22.368,56
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Modificación

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades poden
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, tal i com hem dit ara, la diferència es deu a que els interessos si que estan
contemplats al pressupost i l’amortització no, per això abans parlàvem de 24.000 i ara parlem de
22.000.
Antonio vols comentar algo.
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, grup de Convergència
Sr. Ramon Consola, no
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 (11 vots a favor del grup BM-AM, del grup CDC i del grup PPC).

6è. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES
JUNTES DE GOVERN.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 139/2016 fins al núm. 205/2016 ambdós
inclosos. S’adjunta annex.
Nº
DECRET
2016/139

DATA

ASSUMPTE

30/06/2016

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 06/07/2016

2016/140

05/07/2016

DELEGACIÓ DE FUNCIONS

2016/141

05/07/2016

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/142

06/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/051)

2016/143

07/07/2016

RELACIÓ DE PAGAMENTS

2016/144

07/07/2016

DELEGACIÓ TASQUES DE SIGNATURA

2016/145

08/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/039)

2016/146

08/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/041)

2016/147

08/07/2016

RESOLUCIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU
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Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 138/2016.

18/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/036)

2016/149

18/07/2016

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN

2016/150

19/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/054)

2016/151

19/07/2016

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

2016/152

21/07/2016

COMUNICACIÓ D'OBRES

2016/153

21/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/049)

2016/154

21/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/050)

2016/155

21/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/053)

2016/156

22/07/2016

BAIXA REBUT GUAL

2016/157

25/07/2016

RECEPCIÓ URBANITZACIÓ

2016/158

26/07/2016

CONTRACTE MENOR

2016/159

27/07/2016

APROVACIÓ NÒMINES

2016/160

27/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/057)

2016/161

28/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/058)

2016/162

28/07/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/059)

2016/163

29/07/2016

BAIXA DESPATX INCUBADORA D'EMPRESES

2016/164

29/07/2016

CONVENI

2016/165

01/08/2016

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/166

01/08/2016

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/167

01/08/2016

RELACIÓ DE PAGAMENTS

2016/168

01/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/052)

2016/169

01/08/2016

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN

2016/170

04/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/043)

2016/171

05/08/2016

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 10/08/2016

2016/172

05/08/2016

SUBVENCIÓ

2016/173

08/08/2016

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

2016/174

08/08/2016

INCOACIÓ BAIXES D'OFICI

2016/175

08/08/2016

BAIXA REBUT ESCOMBRARIES

2016/176

08/08/2016

INCOACIÓ RENOVACIÓ O CADUCITAT

2016/177

08/08/2016

RESOLUCIÓ CADUCITAT

2016/178

11/08/2016

CONTRACTE MENOR

2016/179

11/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/055)

2016/180

12/08/2016

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

2016/181

12/08/2016

RECTIFICACIÓ DECRET

2016/182

18/08/2016

DELEGACIÓ DE FUNCIONS

2016/183

22/08/2016

RESOLUCIÓ RENOVACIÓ

2016/184

22/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2015/039)

2016/185

22/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/031)

2016/186

23/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/061)

2016/187

23/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2014/067)
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2016/148

2016/188

29/08/2016

ADHESIÓ PLA D'IGUALTAT

2016/189

29/08/2016

APROVACIÓ NÒMINES

2016/190

29/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/060)

2016/191

30/08/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/063)

2016/192

30/08/2016

APROVACIÓ PLA LOCAL

2016/193

31/08/2016

CONCÓRRER CONVOCATÒRIA PÚBLICA SUBVENCIONS

2016/194

01/09/2016

CANVI TITULAR NÍNXOL

2016/195

01/09/2016

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/196

01/09/2016

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS

2016/197

02/09/2016

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN

2016/198

02/09/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/036)

2016/199

05/09/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/062)

2016/200

05/09/2016

RELACIÓ DE PAGAMENTS

2016/201

06/09/2016

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

2016/202

06/09/2016

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

2016/203

05/09/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/065)

2016/204

07/09/2016

LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/066)

2016/205

08/09/2016

LLICÈNCIA AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/007)

Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data:
19/07/2016, 02/08/2016, 06/09/2016.
Intervencions:

Sr. Antonio Rispa, hi ha una factura la 16/1783 que es de la façana de l’església, no ho trobo
gaire be, perquè em sembla que d’això s’hauria d’encarregar el bisbat de l’església i no
l’ajuntament, hi ha coses mes necessàries per l’ajuntament que no destinar quartos a l’església,
em sembla a mi.
Sr. Carles Palau, es la factura de la memòria que vam encarregar als serveis tècnics del Consell
Comarcal per la restauració de la façana de la casa parroquial, ja vam comentar això l’altra
vegada, que aquí el que es farà es demanar una subvenció i intentarem que al poble li costi
zero.
Sr. Antonio Rispa, si es així si, però sinó crec que es absurd.
Sr. Carles Palau, be en principi es com una associació del poble, igual que donem subvencions
a la resta d’associacions, que les ajuden quan fan les seves activitats, doncs en principi
nosaltres ens plantegem que la parròquia també se l’ha de tractar com una associació i que una
mica d’ajuda també se li ha de donar, estic d’acord amb tu que el patrimoni de l’església hauria
de ser l’església qui s’encarregués però.
Sr. Carles Palau, Convergència vol comentar algo.
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Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar algo.

Sr. Miquel Campas, una pregunta, vostè ara fa una simulació entre la parròquia com associació i
les associacions del poble, jo tinc entès que les associacions han de presentar un numero de
factures per rebre un import a la meitat, l’església també presenta una petició, es a dir factures a
l’ajuntament.
Sr. Carles Palau, no, com tu saps hi ha moltes maneres d’ajudar a les entitats, per exemple els
hi cedim locals, material, ajudant-los en diferents activitats que fan, i una altra que es donar-loshi la subvenció en efectiu, i en aquest cas nosaltres hem optat per, ja t’ho dic, partint de la
premissa que es buscaran subvencions per a que sufraguin totes les despeses, però en aquest
cas hem avançat diners per pagar la memòria del casal.
Sr. Miquel Campas, d’acord, però jo crec que, em sembla, han de presentar una quantitat de
diners en factures, per rebre, com a mínim la meitat de subvenció, es així.
Sr. Carles Palau, si es així.
Sr. Miquel Campàs, per tant jo pregunto, l’església ha presentat factures per poder rebre a
compte una subvenció, com vostè ha dit.
Sr. Carles Palau, no, però t’estic dient que no estem donant una subvenció, estem pagant una
factura, igual que l’ajuntament ha fet molts anys amb altres associacions, que els hi ha pagat
factures directament.
Sr. Ramon Consola, que jo sàpiga no.
Sr. Carles Palau, que jo sàpiga si.
Sr. Miquel Campàs, hauran presentat factures, sinó li hauríem de preguntar a l’anterior
secretària.
Sr. Carles Palau, no heu pagat mai els concerts de música, les actuacions a la Llar de Jubilats.
Sr. Miquel Campas, si, i han presentat factures.

Sr. Miquel Campas, l’ajuntament ha ajudat a les associacions, però amb factures, de despeses
que tenen. No diguem una cosa per una altra.
Sr. Carles Palau, però l’ajuntament no ha pagat factures a nom de l’ajuntament dels grups de
música que han actuat a les festes dels jubilats.
Sr. Miquel Campas, com Sant Joan i coses així, això si.
Sr. Carles Palau, doncs, es el mateix cas.
Sr. Ramon Consola, jo crec, a veure es un criteri vostre que sou l’equip de govern, però en això
discrepo estem parlant d’un patrimoni.
Sr. Carles Palau, correcte.
Sr. Ramon Consola, a veure no es el mateix l’orquestra que toca al ball de Sant Joan a la Plaça
Catalunya, que hi van a ballar la gent del poble, que estem parlant de la casa consistorial que el
propietari es el bisbat.
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Sr. Carles Palau, si l’has pagat a nom de l’ajuntament, com t’han de presentar factures.

Sr. Carles Palau, casa parroquial.
Sr. Ramon Consola, això es com si ara hem demanéssiu una subvenció a mi, casa parroquial,
allà on viu el capellà, allò es un patrimoni del bisbat.
Sr. Carles Palau, el mateix es va fer amb les campanes l’any passat, o no vau fer, no vau buscar
una subvenció.
Sr. Ramon Consola, les campanes es igual que lo del rellotge, jo crec que aquí, a veure no
barregem coses, les campanes.
Sr. Carles Palau, vosaltres vau ajudar a la parròquia amb les campanes.
Sr. Ramon Consola, les campanes estaven esquerdades.
Sr. Carles Palau, si no et dic que no.
Sr. Ramon Consola, les campanes es van portar quan es va fer el pantà, a Tragò de Noguera, i
aquestes campanes estaven esquerdades, i fent anar aquestes campanes i ajudaven a tocar
quan s’encenia algo, tocaven fort, tocaven a morts, feien una servitud per tot el poble, no es el
mateix. No es el mateix demanar una subvenció per casa meva, perquè jo no puc pagar
l’arquitecte i m’ho pagueu vosaltres, perquè el patrimoni es meu, estem parlant d’un patrimoni,
l’església aquí a Bell-lloc, lo que es l’església, tampoc a pagat mai, la llum, ni paga res, perquè la
llei la protegeix.

Sr. Ramon Consola, només es paga per la nit de cap d’any, quan hi érem nosaltres, per la nit de
cap d’any, perquè es el dia de nadal i fa molt fred i sempre, i això ho vaig fer jo, perquè un any
ens vam quedar gelats de fred, perquè normalment la nit de Nadal, hi van els que hi van i els
que no hi anem, m’has entès, jo per exemple no soc habitual a missa, però hi ha gent que
determinats dies hi vaig, perquè es la nit de Nadal, perquè es una tradició perquè des de petit hi
quedava, quan festejava hi anava, i no soc una persona que vagi a missa, perquè jo soc creient
però no soc practicant, llavors, aquella nit tothom va quedar glaçat hasta la canalleta, llavors
crec que no es el mateix, per això passen la plateta per recaudar diners.
Sr. Carles Palau, però entenc també s’han pagat factures a l’església, i també li demanàveu
factures per justificar el gasoil.
Sr. Miquel Campas, no les campanes hi va haver una comissió de mossèn Jaume, van venir a
l’ajuntament i vam fer reunions per poder solventar el problema de les campanes, i ens hi vam
posar, com ajuntament que érem en aquell moment, com una entitat del poble ajudar a
aconseguir, però ens ho vam venir a demanar, i vam participar, i l’església va pagar el seu tant,
en les campanes, i empreses també van ficar diners per la instal·lació d’aquestes campanes.
Però el ball mai van donar diners anticipadament sense petició, o com us he dit, una associació
del poble, no es una associació del poble mes.
Sr. Carles Palau, també hi ha hagut una petició de la parròquia, abans de demanar la subvenció
com ens demanaven una memòria del projecte, primer s’havia de fer la memòria del projecte,
sinó no podíem demanar quartos a cap lloc, i es el que s’ha fet.
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Sr. David Folguera, el gasoil s’ha pagat tota la vida, des de l’ajuntament.

Sr. Miquel Campas, ho fan al revés vostès que nosaltres, nosaltres teníem els diners ja
preparats, només havien de presentar la factura, fitxis quina diferència.
Sr. Carles Palau, son dos maneres de fer diferents, que vols que et diga.
Sra. Rosa Buira, és el criteri de l'equip de govern, res a dir a això.
Sr. Carles Palau, molt be, vols preguntar alguna cosa més Antonio. Convergència voleu dir algo
més.
Sr. Jaume Amorós, hi ha dos factures de trofeus, una del CEPU i una altra de les 24 hores de
futbol sala.
Sr. Carles Palau, penso que t’haurà de contestar el David.
Sr. David Folguera, si va ser amb el tema del futbol sala, vam signar un acord, amb el president
del futbol, que l’ajuntament pagaria els trofeus. El CEPU que dius que hi ha.
Sra. Montserrat Segura, es un trofeu pel CEPU i un pel futbol sala.
Sr. Carles Palau, son factures diferents?
Sra. Montserrat Segura, si son factures diferents, una del trofeu del CEPU que està comprat en
una joieria diferent que l’altra, i suposo que vostè es sabedor de que es pot demanar a les
administracions públiques, que cedeixin aquests trofeus, per això la despesa aquesta, no se si
es massa necessària, i es més, caldria que se’ns expliqués la diferència de que el trofeu del
CEPU costi 78 euros i el de les 24 hores de futbol sala de Bell-lloc en costi 35 euros, no se si el
senyor regidor.

Sra. Montserrat Segura, agrairíem al regidor que ens aportés la informació a la propera sessió,
si es un error de ficar la factura no ho sabem.
Sr. Carles Palau, tens la data de la factura.
Sra. Montserrat Segura, no.
Sr. Carles Palau, alguna cosa mes.
Sr. Miquel Campàs, he estat mirant tots els pagaments, i agrairia si ens pogués ensenyar o fer
arribar les factures de l’empresa IMAGRIFOL, la número 57, que te un valor de 995,53 euros i la
factura 76 per un valor de 1.830,94 euros.
Sr. Carles Palau, la primera perdona m’has dit.
Sr. Miquel Campàs, la 57 i la 76, si em dius les tens aquí vinc un moment i les miro, no cal. I
després de l’empresa Constructora Bargalló, la factura 128/16 per un import de 3.587,65 euros,
es si us plau, nomes mirar-la, no cal còpies ni res.
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Sr. David Folguera, el del CEPU ho desconec per l’altra, la història dels dos trofeus aquests,
nosaltres sempre demanem els trofeus a la Diputació com be has dit i va haver com una mena
de no entesa en els quals nosaltres vam dir els aportarem dos trofeus i la gent del futbol sala es
van pensar que nosaltres aportaríem 2 trofeus mes i va ser el mateix dia, o el dia abans per a
que no es quedessin a dos veles i el del CEPU.

Sr. Carles Palau, no tens aquí la data, no eh Miquel, per la quantitat de memòria, t’avanço que
podria ser arreglar la claveguera allí de Cal Batlle, però t’ho confirmo.
Sra. Montserrat Segura, si em permet senyor alcalde, diria que les factures a que feien
referència estaven al decret d’obligacions del 196 al 195.
Sr. Carles Palau, gracies.
Sr. Miquel Campàs, i després, si em pogués fer arribar, perquè això si m’ho vull llegir més
atentament, una còpia del contracte i de les condicions que vostès han fet amb la cessió del bar
de l’edifici de la cultural, es un tema que hem preocupa i m’agrada saber-ho, les bases tot.
Sr. Carles Palau, estan penjades al web de l’ajuntament, però cap problema en fer-te arribar una
còpia
Sr. Miquel Campàs, com que es públic, li agrairia molt, i si avui ens pot explicar com ha anat
aquest contracte i les bases genèriques.
Sr. Carles Palau, com ja sabeu al juny es va tancar la cultural, perquè l’antic concessionari va
demanar rescindir el contracte, com que era una de les condicions que hi havia a l’antic
contracte se li va acceptar, llavors hem fet les bases per la nova adjudicació, bàsicament son les
mateixes que hi havia, s’han canviat quatre punts, per exemple el cànon, el vam establir en 500
euros mes IVA millorable a l’alça, les condicions de manteniment de neteja de les instal·lacions,
tant de la sala com de dalt, continuaven el mateix, els consums de calefacció, elèctrica del bar,
corrien a càrrec del concessionari, etc., etc., es va crear una mesa de contractació, composat
per la secretària, un funcionari de l’ajuntament, un tècnic del Consell Comarcal, la tinent
d’alcalde, el regidor de festes i jo mateix, d’acord, es va obrir el període d’exposició al públic, no
d’exposició no, per a que la gent presentés les ofertes, al final només s’ha presentat una, de
moment fins ahir no vam poder obrir el tercer sobre perquè ens havia de d’aportar documentació
relativa al primer i segon sobre, i se li ha fet un requeriment perquè vingui a legalitzar la situació.
Esperem poder-lo tenir obert per la Festa Major, si tot va be.
Sr. Carles Palau, alguna altra pregunta, no.

7.- Ratificació del Decret 192/2016 de data 30 d’agost de 2016 pel qual s’aprova el
Pla Local de Joventut de Bell-lloc d’Urgell 2016-2019
“Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20102020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de
respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe
amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar
solucions més ajustades al seu context immediat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla d’Urgell en
treballar en polítiques de joventut mitjançant un pla local propi.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha redactat amb anterioritat 3 plans locals de joventut,
PLJ 2005-2007, PLJ 2009-2011 i PLJ 2012-2015
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El Ple es dóna per assabentat.

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell vol donar continuïtat a aquestes polítiques locals de
joventut, aposta pels joves i pretén mantenir les actuacions dotant-los tant d'eines i recursos
perquè millorin les seves perspectives laborals, com els espais i activitats per al seu oci i
diversió.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell vol aprovar el seu quart Pla Local de Joventut 20162019.
Per això, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides segons l’article 53.1.u) 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 l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local,
RESOLC
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Segon.- Notificar aquest resolució a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Ratificar la present resolució en el pròxim Ple ordinari de l'Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.”

Sr. Miquel Amorós, explico una mica el tema del Pla Local de Joventut, al final tu el que fas es
treballar amb la Direcció General de Joventut, que tenen unes polítiques, uns plans de polítiques
de joventut a mes llarg termini, en el cas de polítiques locals la durada es de quatre anys, es va
fer el Pla Local que acabava al 2015, i l’altre comença al 2016, bàsicament el que fas amb el Pla
Local de Joventut, es agafar i primer de tot fas l’emmarcament del poble, en temes geogràfics,
es a dir la situació del poble, les comunicacions, l’autovia, el tren, tots els emmarcaments
geogràfics, la població, tot aquest tema, i llavors fas un anàlisi un diagnòstic de com està la
situació dels joves actualment, l’anàlisi aquest es l’anàlisi que se’n diu DAFO, que es, representa
que fas un anàlisi de debilitats, amenaces de les fortaleses i de les oportunitats i tot això ho fas a
partir d’un anàlisis qualitatiu i quantitatiu, qualitatiu seria per exemple la situació en termes de
treball, d’habitatge, de salut, d’educació, d’esports, un seguit de coses i quantitatiu seria per
exemple el percentatge de gent jove que hi ha al poble, el percentatge d’immigració, el
percentatge de joves que estan a l’atur, el percentatge dels joves que tenen un contracte, fas un
anàlisis de la situació actual del poble, i llavors representa que per fer aquest anàlisis, el que
vam optar nosaltres es per treballar amb les entitats joves del poble, que son l’Esplai de la
Costereta, i l’Associació de Joves Bell-lloquins, i el que vam fer son unes trobades amb
aquestes entitats on se’ls hi va fer una sèrie de preguntes dels temes que us he dit abans i
llavors d’aquí va sortir una mica la informació de com està la situació del jovent a Bell-lloc.
Després ho vam fer per obrir-lo a tothom que volgués participar en l’elaboració del pla una
enquesta que es podia fer, vam fer un pregó per dir que es podia fer aquí a l’ajuntament i vam
enviar un ebando per a qui la volgués fer per internet, jo he de dir que hi va haver molta gent que
hi va participar, per tant agraeixo la gent que va participar, i d’aquí ha sortit una informació pel
Pla Local, i finalment el que fas quan tens la informació de com està el jovent del poble, trobes
que hi ha una sèrie de veritats i una sèrie de coses bones, amb aquestes coses bones s’ha
d’intentar potenciar-ho i evidentment en les de veritats proposes una sèrie d’actuacions, i
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Sr. Carles Palau, com sabeu el Pla Local de Joventut, es requisit indispensable per poder
demanar les subvencions de Joventut, el termini per demanar les subvencions acabava el 9 de
setembre, llavors s’ha optat per la via d’urgència d’aprovar-lo per decret i ratificar-lo avui al ple.

aquestes actuacions son les cada any, durant aquests quatre anys, tu les actuacions que has fet
durant l’any et serveixen per demanar la subvenció, a través de la Direcció General.
Sr. Carles Palau, Antonio vols preguntar alguna cosa.
Sr. Antonio, res.
Sr. Carles Palau, Convergència vols comentar alguna cosa.
Sra. Rosa Buira, només comentar que celebrem que l’equip de govern hagi donat continuïtat a
aquesta iniciativa que ja, aquí tenim a una experimentada en el Pla Local de Joventut que es la
Brigit que en va elaborar i desenvolupar dos i per tant doncs està molt be que recolliu aquesta
experiència i continueu endavant, llavors sabíem que ho fèieu amb participació ciutadana, fet
que també penso que es molt positiu, des del Grup de Convergència no hem volgut participar
perquè pensem que es el pla de l’equip de govern, i que en aquest cas no volíem interferir en
cap moment. Desitgem que aquest pla sigui el màxim de profitós pel jovent del nostre poble, a
part de que ens ajudi a recollir les subvencions que es pugui.
Sr. Miquel Amorós, no hi volíeu participar, per, no entenc.
Sra. Rosa Buira, perquè ens semblava que la vostra proposta, l’havíeu de tirar endavant sense
interferir de manera o una altra manera.
Sr. Carles Palau, bé doncs passem a la votació:
Es sotmet a votació la ratificació del citat Decret, la qual s’aprova per majoria simple dels
membres presents de la Corporació (5 vots a favor del grup municipal BM-AM, 4 abstencions del
grup municipal CDC, 1 vot a favor del grup municipal CDC i 1 vot a favor del grup municipal
PPC).

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM),
estableix al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al
Ministeri d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum: SEGON TRIMESTRE 2016:
Pagaments realitzats en el trimestre: 148.490,59 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 48.026,91 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al segon trimestre de 2016, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol.
El període mig de pagament 2n. TRIM. 2016: 14,91 dies
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8è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 2n
trimestre 2016

Intervencions:
Sr. Carles Palau, voleu comentar algo.
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, Convergencia. No.
El Ple es dóna per assabentat.

9è. Moció Memòria Històrica a Bell-lloc d’Urgell
El passat 18 de juliol es va commemorar arreu del país el 80è aniversari de l'aixecament militar
contra la República, cop d’estat fallit que originà la guerra civil espanyola i que culminaria amb
la dictadura franquista. Dictadura que durà més de 30 anys i de la qual en perduren silenci i
impunitat. Durant aquest període de temps, molts veïns i veïnes del nostre poble van patir la
llarga nit del franquisme, com encara ens relaten avui aquelles persones que el van viure.
Malgrat tot, bell-lloquins i bell-lloquines van preservar la nostra llengua i cultura essent captius
d’aquell règim, i avui, a les portes de la llibertat política, tenim la necessitat imperiosa com a
poble de rescabalar, recuperar i restituir la memòria històrica per poder enfrontar-nos al nostre
passat, present i futur.

L’article 15.1 de l’esmentada llei estableix que “les Administracions públiques, en l'exercici
de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o
col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura que es
trobin en edificis i espais públics”.
A més, l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en referència a la Memòria
Històrica, estableix que “la Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel
coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques.
Amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a
conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya”.
Recentment, el Parlament de Catalunya va aprovar la moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la memòria històrica, la simbologia i la
nomenclatura feixista a l’espai públic (302-00012/11), per la qual el Parlament “insta als tots els
Ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament els títols de fill adoptiu o altres
condecoracions a tots aquells personatges relacionats amb el cop d’Estat de 1936, la Guerra
Civil i la dictadura franquista”. (ap. 8d) així com també aprova “instar al govern de la Generalitat
i a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament tots els monuments i símbols de
caire feixista, autoritari i antidemocràtic encara existents a Catalunya, en base a l’inventari
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L’any 2007, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució
o violència durant la guerra civil i la dictadura, més coneguda com Llei de la Memòria
Històrica.

realitzat pel Memorial Democràtic i seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta
institució”. (ap.8e)
Avui en dia, a Bell-lloc d’Urgell, encara perduren mencions honorífiques a personatges vinculats
al franquisme, així com elements arquitectònics relacionats amb aquell règim. La concessió
d’una menció honorífica és un acte d’homenatge de la ciutadania a qui pels seus mèrits mereix
un reconeixement de la seva trajectòria vital. En una societat democràtica hi ha, òbviament,
espai per a la pluralitat d’idees, opinions i opcions ideològiques, però els sistemes polítics
democràtics -garants de les llibertats d’expressió i manifestació- han de limitar aquells
posicionaments polítics que inciten a l’odi, la discriminació, o pretenen acabar amb els drets
polítics més bàsics. Precisament per aquests motius, aquests moviments, personatges o
ideologies no poden tenir cap tipus de menció honorífica o presència en l’espai públic, sense que
serveixi d’excusa que fou un ajuntament anterior qui va prendre la decisió d’atorgar el
nomenament. No es poden honorar persones o règims polítics que atempten contra les llibertats
polítiques més bàsiques.
Tot seguit, passem a relacionar els noms i vestigis que es conserven a Bell-lloc relacionats amb
la dictadura franquista:
Eduardo Aunós Pérez: Nomenat fill adoptiu de Bell-lloc per acord del ple municipal de 16 de
març de 1926, durant la dictadura de Primo de Rivera. Fou ministre de Treball durant aquella
dictadura i ministre de Justícia durant la dictadura franquista. Així mateix, fou membre del Caliu
Ilerdenc, associació “cultural” que va funcionar com un lobby de poder a la ciutat de Lleida, i des
d’on es decidien els nomenaments dels alts càrrecs polítics de la província. A més, el Caliu
Ilerdenc fou l’entitat impulsora del “leridanismo”, teoria pseudocultural que va pretendre
descatalanitzar la província de Lleida tot lligant-la amb l’Aragó. Actualment, Aunós és un dels 35
alts càrrecs del franquisme imputats per l’Audiencia Nacional espanyola pels delictes de detenció
il·legal i crims contra la humanitat comesos durant la Guerra civil espanyola i en els primers anys
del règim.

Placa de l'Instituto Nacional de la Vivienda: Situada al carrer Sant Jordi, 52. És una de les
plaques censades pel Memorial Democràtic al Cens de Simbologia franquista a Catalunya, i
que conté el símbol franquista del jou i les fletxes.
Carrer Alfonso XIII: La figura de Alfonso XIII afavorí el cop d’estat militar del general Miguel
Primo de Rivera el setembre del 1923, i els posteriors anys de dictadura que van liquidar la
Mancomunitat de Catalunya, va eliminar l’ensenyament en català, va eliminar sistemàticament
tots els símbols públics de Catalunya mentre la ciutadania vivia una repressió constant. Va
aprovar plenament l’aixecament franquista del 18 de juliol del 1936 després de que les
eleccions municipals donaren un triomf republicà.
Per tot això, el grup municipal Bell-lloc es Mou – Acord Municipal, proposa el ple de l’Ajuntament
de Bell-lloc:
1. Retirar el vestigi feixista que encara queda al nostre poble, complint el que estableix l'article
15.1 de la Llei de la Memòria Històrica, situat al carrer Sant Jordi, 52
2. Revocar el títol honorífic de fill adoptiu del poble a Eduardo Aunós Pérez.

23

Codi Validació: A4HXY5T3XKJ7ZZW23N6XQDXSN | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 44

Emilio Barrera Luyando: Nomenat fill adoptiu de Bell-lloc per acord del ple municipal el 26 de
març de 1926 durant la dictadura de Primo de rivra. Fou governador militar de Tarragona i capità
general de Catalunya durant la dictadura de Primo de Rivera i participant en l'intent de cop
d'Estat de l'any 1932 contra la República espanyola. Així mateix, va participar en la conspiració
colpista de 1936 contra el govern democràtic de la República a Barcelona.

3. Revocar el títol honorífic de fill adoptiu del poble a Emilio Barrera Luyano.
4. Instar a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que un cop aprovada l’ordenança de participació
que entre les quals ha de regular les consultes locals, s’iniciï el procediment per elegir el nou
nom pel carrer Alfons XIII.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, jo considero que com aquests senyors, que ja estan morts, no puc opinar, no
m’afecten, però el que es tracta del carrer Alfons XIII, això si que afecta a tot el poble, perquè
canviar el nom d’un carrer, han de canviar carnets d’identitat, carnets de conduir, una sèrie de
gestos indeguts que es una tonteria, i les escriptures de les cases. Jo considero que es
innecessari. Si es posa en punts separats votaré que si però pel carrer Alfons XIII votaré que no.
Sr. Carles Palau, Convergencia, vol comentar algo.
Sr. Antonio Rispa, perquè per aquesta regla de tres, canviarem carrers sempre, per exemple ara
com que som d’esquerra ara el carrer Sant Jordi, com que es d’un sant canviarem, o el carrer
Sant Miquel, canviarem, sempre estarem canviant carrers, el millor com que ja ha passat, ho
hauríem d’oblidar tot, oblidar-nos de la guerra, oblidar-nos de dretes i esquerres i oblidar-nos de
polítics, es la meva opinió.
Sr. Carles Palau, Convergència, voleu comentar algo.
Sra. Rosa Buira, be volem comentar que no entenem que aquest punt s’hagi presentat com una
moció presentada pel grup BM quan les actuacions que cal fer, s’han de fer com Ajuntament,
crec que hauria estat molt més lògic i coherent presentar un punt de l’ordre del dia al ple,
suposem que degut a qüestions polítiques que segurament se’ns escapem, l’únic que se’ns ha
acudit pensar es que potser cal justificar el grau de catalanitat de l’equip de govern.

Em sembla molt be que l’Ajuntament de Bell-lloc sigui molt curós en el compliment de la llei de
Memòria Històrica i també que segueixi amb diligencia la instància del Govern de la Generalitat
perquè retiri els títols de fills adoptius i altres consideracions als personatges relacionats amb
l’època franquista per tant cap problema en revocar la consideració de fill adoptiu als senyors
aquestos, senyor Eduardo Aunós Pérez i senyor Emilio Barrera Luyano, així com retirar el vestigi
feixista que queda al nostre poble, però el canvi del nom d’un carrer creiem que ha de tenir un
altre tractament, l’Alcalde ja ens ha llegit l’article 15.1 de la llei de Memòria Històrica, on diu que
els consistoris podran fer les actuacions que faci falta per retirar totes aquestes insígnies, però
malgrat aquesta autorització, nosaltres pensem que a Bell-lloc l’ajuntament no hauria d’actuar
d’ofici.
S’ha preguntat als veïns i veïnes del carrer Alfons XIII si volen canviar el nom al seu carrer? Algú
els hi ha explicat que aquest canvi suposarà una sèrie de molèsties i despeses que hauran
d’assumir ells, o potser les assumirà l’ajuntament? No ho sabem. Cal com ve ha dit el públic,
canviar escriptures, llicències d’activitats, DNI, carnets de conduir, tota una sèrie de
documentació.
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El Grup de Convergència pensem que el que conta es el que es fa realment i no el que es vol
aparentar.

El Grup de Convergència creiem que abans de decidir el canvi del nom d’un carrer, cal parlar
amb els veïns, explicar-los totes les repercussions que aquest canvi els suposarà i si els veïns i
veïnes i estan d’acord doncs nosaltres no serem els que ens hi oposarem. Volem que es faci
sense perjudicar a ningú i amb el vistiplau de la gent que viu al carrer, d’altra manera potser es
podria considerar una nova imposició. Creiem que es l’actuació més coherent i democràtica,
malgrat la llei ens digui que podem tirar pel dret, en cap moment no ens diu que no puguem
consultar; per tant si podem desglossar aquesta moció, i deixar fora el canvi del nom del carrer,
doncs a la espera que es produeixin aquestes reunions de veïns, i que els veïns manifestin la
seva opinió, doncs votarem que si.
Si no es pot desglossar aquesta moció, haurem de votar que no, perquè pensem seriosament
que l’opinió dels veïns que viuen en aquell carrer es important, i d’aquest no, si us plau que no en
surti un titular al diari que digui, els convergents de Bell-lloc s’oposen a treure els símbols
franquistes del seu poble, doncs no ens oposem a treure els símbols franquistes, ens oposem a
canviar el nom d’un carrer si els veïns no hi estan d’acord.
Sr. Carles Palau, molt be gràcies.
Sr. David Folguera, a mi m’agradaria comença citant a l’escriptor romanès, Elie Wiesel i premi
Nobel de la pau l’any 1986, supervivent dels camps de concentració nazis, que va dedicar tota la
seva vida a escriure i parlar sobre els horrors de l'Holocaust amb la intenció d'evitar que es
repeteixin, “PREN PARTIT, LA NEUTRALITAT SOL SERVEIX A L’OPRESOR, EL SILENCI MAI
AJUDA A LES VÍCTIMES"

Llei de memòria històrica que va aprovar el congres dels diputats 2007 on insta als ajuntaments
a prendre les mesures oportunes per a la “retirada d’escuts, insignes, plaques i altres objectes o
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la
guerra civil i de la repressió de la dictadura, que es trobin en edificis i espais públics” (52/2007)
(punt 15.1)
L’article 54 de l’estatut d’autonomia de Catalunya en referencia a la memòria històrica ens insta
com a Ajuntament a “adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i
rehabilitació de tota la ciutadania que ha patit persecució i com a conseqüència de la defensa de
la democràcia i l’autogovern.
I finalment la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern de la Generalitat de Catalunya sobre
la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic. (302-00012/11).
Aquesta moció que va aprovar-se recentment al parlament ens insta com a Ajuntament a retirar
immediatament els títols de fills adoptius o altres condecoracions a personatges vinculats amb el
cop d'estat del 36, la Guerra Civil i la dictadura franquista (ap 8d) i també a retirar
immediatament tots els monuments i símbols de caire feixista , autoritari i antidemocràtic encara
existents a Catalunya.(ap 8e). No és una qüestió de carnet o de catalanitat.
La reparació, recuperació i restitució, per això volem recuperar, encara hi ha una placa d'un
senyor que ha donat suport a dos dictadures, de la memòria històrica del nostre poble i per
extensió de la nostra nació, és totalment necessària per afrontar un futur de democràcia en
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Amb aquesta moció el que pretén Bell-lloc es Mou, i si no ho hem fet des de l'Ajuntament és per
què hi ha coses com els títols honorífics que es van donar a través d'un Ple i per tant s'han de
treure a través d'un Ple i podem parlar d'una moció conjunta, és que l’Ajuntament hagi de complir
amb dos lleis i una moció aprovada al Parlament de Catalunya, totes elles sobre la memòria
històrica.

aquest nou país que tenim "a punt” de néixer, i per tant que s’aprovi aquesta moció, significaria
que d’una vegada per totes passaríem full del franquisme i eliminar tot rastre d’exaltació i
commemoració per part del nostre Ajuntament, algo que en països com Alemanya es va fer des
del primer dia del final del feixisme, i que demostra lo necessari que és reparar, recuperar i
restituir l’honor de les víctimes, eliminant tot rastre del que feu el totalitarisme.
80 anys després de l’aixecament militar contra la República, un aixecament militar que va causar
200.000 víctimes mortals, que moltes d'elles encara son avui en fosses comunes, o en simples
cunetes, mentre d'altres estan homenatjades per la glòria d’Espanya, signifiquen un desgreuge
honorífic significatiu entre els bàndols de les persones vençudes i de les vencedores.
Una de les víctimes dels franquisme va ser el president Lluís Companys, que va ser president de
Catalunya, i fou afusellat sota consell de guerra sumaríssim, l’únic president electe del món que
ha mort afusellat.
Al nostre poble encara avui i queda, un element arquitectònic que esta relacionat amb aquell
regim, dos títols honorífics a persones que van servir al franquisme i un carrer dedicat a una
persona que va impulsar per partida doble una ideologia totalitària.
El fet de tenir encara avui a dos personatges que van servir al franquisme, com a fills adoptius
del nostre poble, o un carrer de dedicat a una persona que va impulsar tant la dictadura de Primo
de Rivera com la de Francisco Franco, és sens dubte, un homenatge, amb tots els matisos o
lectures posteriors que es vulguin fer, però un homenatge al cap i a la fi, per molt que algunes
persones ara ens diguin que ...això ja esta passat, que coi removem ara… doncs si, ho removem
ara, per que aquests dos senyors, en Eduardo Aunós Pérez i en Emilo Barrera Luyando encara
avui, al 2016, son fills adoptius del nostre poble.

Els règims funcionen perquè tot l'engranatge, des del motor fins a la peça més petita, és al seu
lloc i fa la seva funció. I aquestes dos personatges i segurament el nostre ajuntament en aquells
temps, eren part d'aquest engranatge, per molt bona tasca que desenvolupessin, ho feien de
manera totalitària i sota tota mena de repressió ja fos cultural, lingüística, llibertat sexual, política,
periodística, econòmica... No és que miressin cap a un altre cantó amb el règim, és que EREN
règim.
Per mantenir una memòria plural, que reflecteixi tota la realitat del país hi ha els arxius, els
museus, els llibres d'història, les exposicions, les conferències, però des del nostre punt de vista,
és que els títols honorífics, la simbologia franquista o els noms dels carrers són un missatge
d'allò del que una comunitat se sent orgullosa, del marc mental i territorial que té i dels seus
anhels i valors.
Si s’aprova aquesta moció, la retirada dels títols honorífics, serà immediata, instarem al veí o
veïna de l’edifici, on encara i resta el vestigi franquista a retirar-lo i emplaçarem a iniciar el canvi
de nom del carrer Alfonso XIII, quan tinguem aprovada l’ordenança de participació des d’on
regularem el tema de les consultes popular, hi haurà recollida de propostes i després votació.
I voldria acabar agraint a l’historiador David Sancho de la CUP de Lleida per ajudar-nos amb els
temes més històrics i democràtics de la moció i citar una de les frases que en Lluis Companys
pocs minuts abans del seu afusellament va dir al seu consell de guerra “la història ens jutjarà a
tots en la nostra intenció”.
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Dos senyors els quals se'ls va fer fills adoptius del poble en plena dictadura de Primo de Rivera,
on els ajuntaments ni tant sols eren democràtics. Dos fills adoptius que van tenir càrrecs tant en
la dictadura de Primo de Rivera com en la de Francisco Franco.

I a part d’això el fet de canviar el nom d’un carrer, al final, el que significa no es que una persona
hagi d’anar al registre o hagi d’anar a canviar el DNI o hagi d’anar,això va tot rodat. Al poble
s'han canviat 30 o 40 cada vegada que s'ha canviat de totalitarisme s'han canviat els carrers.
Significa no tenir un personatge amb un nom, i ara parlem, no vull entrar a parlar de militars, que
tenim al poble, significa restablir els valors i reparar i reconstruir el que es la memòria, no es un
tema de voler fer o de catalanitzar. I l’altre tema que em comentes es i hem de preguntar als
veïns si hem de canviar, la llei ens diu que ho hem de canviar, als veïns el que els hi hem de
preguntar es quin nom volen ficar al seu carrer.
Sr. Antonio Rispa, si volen
Sr. David Folguera, ens insta.
Sra. Rosa Buira, us insta a treure els fills predilectes i tot això, però a canviar els noms dels
carrers no se si insta des de el Govern de la Generalitat, la llei de Madrid diu que si que es poden
i s’han de canviar els noms dels carrers, però obligació a l’altre apartat, i es el que diem que
estem totalment d’acord, hem de respectar la llei de la Memòria Històrica, però sense perjudicar
als veïns i veïnes, penso que les dues coses poden conviure, està molt be que respectem les
normatives i segons quina ideologia encara amb més èmfasi i donar-li mes importància, però
tampoc no cal que perjudiquem a la gent del nostre poble, penso que hem de ser pràctics i
pragmàtics. Es un perjudici cadascun te el seu punt de vista.

Sra. Rosa Buida, aquest es el teu pensament, i aquesta es la teva ideologia, i entenc molt be que
tu siguis capaç de dir que costi el que em costi però abans de tenir el nom d’aquest senyor al
meu carrer vull pagar pel que convingui, però tots no pensem igual, tots no tenim la mateixa
ideologia, i a un altre senyor potser que no li molesti, aquella placa, si això li suposa una despesa
econòmica per la seva butxaca, llavors penso que tots som veïns de Bell-lloc i tots tenim els
mateixos drets a que se’ns respecti, la teva opinió es tant vàlida com la dels demés, i per tant la
teva opinió i la de molta gent com tu, però es tan vàlida com la de qualsevol altre, per tant penso
que lo mes clar es preguntar-ho als veïns, si els veïns hi estan d’acord en assumir tot això, cap
problema, nosaltres no en tenim cap, ara crec que això es fàcil en un poble com Bell-lloc, en una
ciutat com Madrid, lògicament les decisions es poden prendre d’una altra manera o s’han de
prendre d’una altra manera, però a Bell-lloc no cal que ens fem mal entre nosaltres, si ho podem
solucionar d’una altra manera.
Sr. David Folguera, si es una qüestió com aquesta que hem de parlar amb els veïns, per mi
podem aprofitar i aprovem el que hi ha, però el que no farem es un titular gratuït.
Sr. Ramon Consola, últimament se’n fan molts. Una pregunta, i estic d’acord amb tu en moltes
coses que has dit, però amb algunes no, tu saps els règims que han matat mes gent al mon, han
sigut els règims d’esquerra. Stalin, els comunistes que tots aquells anys van matar quasi 45
milions de persones del seus, i el que ha matat mes del mon ha set Mao Tse Tung, i ho dic
perquè ell ha fet una història, i aquí fa quatre dies vam beatificar un home que està a l’església,
un capellà que el van matar els del altre cantó, tothom se sent de lo seu, i amb això no et diem
que no, que estem d’acord, nosaltres, doncs fem una cosa si vosaltres creieu que s’ha de fer així
doncs li foteu a la brava i nosaltres no hi participem, ara voleu que participem, s’ha de consultar a
la gent, perquè entenem que nosaltres no ens volem ficar a la part dels altres, perquè estem fent
el mateix que van fer els altres, es a dir pels meus pebrots claudicaràs, no, pregunte-m’ho i si la
gent hi està d’acord, doncs cap problema, que no hi estan d’acord doncs s’haurà de buscar una
solució, no se quina, però una solució pactada amb la gent, perquè entenem que això es la
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Sr. David Folguera, al final es no honorar en un espai públic a una persona que va servir al
règim.

democràcia, la democràcia sempre es respectant al contrari no matxacant-lo, el que passa es
que hi ha gent que ho mal interpreta.
Sr. David Folguera, ho emplaçarem.
Sr. Miquel Campàs, en aquesta petita història que ens has fet, m’agradaria que entenguéssim
que una guerra hi ha víctimes pels dos costats, de totes maneres i de tots els àmbits. Vostè
només ha fet referència a un com a dit ara el senyor Ramon Consola.
Sr. David Folguera, jo quan he parlat de víctimes he parlat de totes les víctimes les d’un costat i
l’altre.
Sr. Miquel Campàs, jo només he sentit víctimes d’un costat, llavors a mi m’agradaria que es fes
menció que en una guerra hi ha víctimes dels dos bandos, tant si tenen culpa com si no tenen
culpa, tenen raó o no tenen raó, el que no potser es que només ens dediquem a criminalitzar a
uns, i referent al que ha dit el senyor Ramon Consola, el grup d’esquerra, es curiós que tregui
una moció i parli d’un, quan a la seva llista hi havia un parent que fa un any i mig, demanava i va
demanar que mig poble i tot el poble anés a Tarragona perquè al seu tiet el van beatificar. No cal
que busqui senyora Rosa, es la veritat, vostè no hi era.
Sr. Carles Palau, perquè ho dius això ara.
Sr. Miquel Campàs, molt fàcil hem de reconèixer els dos costats.
Sra. Rosa Romà, no crearem una polèmica amb això.
Sr. Miquel Campàs, una polèmica no, jo dic el que jo sento, i com ha dit el senyor Folguera, ell
sent d’una manera jo sento d’una altra, el que no potser es que per un costat tots sons dolents i
l’altre tots son bons.
Sr. Carles Palau, no ho ha dit això eh Miquel.
Sra Rosa Romà, acabes de posar veïns del poble pel mig ara mateix

Sra. Rosa Romà, no crearem polèmica al poble amb tot això.
Sr. Miquel Campàs, la polèmica l'han portat vostès.
Sr. Carles Palau, hi ha alguna cosa que no s’ha degut entendre be, em sembla quan s’ha parlat
de víctimes, en tot moment no s’ha diferenciat ni els d’una banda ni els de l’altra.
Sr. David Folguera, he parlat dels vencedors i els vençuts. He parlat de les 200.000 víctimes
però són d'un costat i de l'altre.
Sra. Rosa Buira, per ser pràctics i agilitzar penso que, no se si es possible, partir aquesta
proposta, aquesta moció dividir-la i si realment hi ha una pressa per treure aquests símbols
franquistes i treure els fills adoptius, doncs fem-ho.
Sr. David Folguera, jo estic d’acord en que participin els veïns. És com lo tema de Tortosa al
final.
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Sr. Miquel Campàs, un veí del poble que anava a la seva llista.

Sr. Antonio Rispa, jo penso una cosa el carrer Alfons XIII, fa 20 o 30 o 40 anys que hi es, i a
ningú del poble li ha semblat malament, ara algú del poble s'enfrontaran, això és crear
enfrontaments, segur, jo ho deixava així i ja està.
Sra. Rosa Buira, hi ha algun inconvenient en partir aquesta moció.
Sr. Carles Palau, deixeu-me recapitular un moment, l’últim punt el podríem treure tranquil·lament,
llavors només votaríem els referents a retirar el vestigi feixista i els dos títols honorífics, el quart
punt el trèiem i més endavant ja entrarem en el debat, un altre dia, el que hem de canviar o el
que no hem de canviar.
Sra. Rosa Buira, jo penso que el debat ha de ser amb els veïns.
Sr. Carles Palau, et recordo que en tot moment a la moció es parla de quan estigui la ordenança
de participació en marxa.
Sra. Rosa Buira, a l’ordenança de participació si no ho he entès malament, es perquè el poble
pugui escollir el nom que li volen posar a aquell carrer, el nou nom, no es tracta de que si s’ha de
treure o no s’ha de treure, s’havia donat per suposat que aquell es treia i es ficava un altre.
Sr. Carles Palau, be un nom d’un carrer es el reconeixement d’una persona i també entra dins el
primer apartat que has dit tu que son els que s’han de treure.
Be passem a la votació, i recordo només votarem els tres primers punts, que es retirar el símbol
feixista i els dos títols honorífics, i el quart queda fora de la moció.
Es sotmet a votació la moció la qual s’aproven els apartats 1, 2 i 3 per majoria absoluta dels
membres presents de la Corporació, essent rebutjat l’apartat 4 (5 vots a favor del grup BM-AM, 5
vots a favor del grup CDC i 1 abstenció del grup PPC).

1. L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’arxius,
que desenvolupa les competències que en matèria de patrimoni documental i d’arxius
reconeix l’article 9.5 i 6 de l’Estatut d’Autonomia a la Generalitat de Catalunya.
En aquests anys gairebé s’ha multiplicat per deu el nombre d’arxius existents a
Catalunya, fonamentalment mitjançant l’actuació de la Generalitat i l’Administració local.
Les administracions locals han fet un esforç important de creació d’arxius en els àmbits
territorials i competències corresponents.
Per tal d’oferir una gestió curada i un tractament digne a aquest patrimoni es modifica
aquesta llei per la Llei de 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i al 2014 amb
l’entrada de la Llei de transparència (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència)
la llei d’arxius també és modificada a través de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, d’arxius i
documents.
L’Article 93 de RPC (Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya) pel que fa a
l’obligació dels ens locals de conservar els seus béns i d’efectuar, en el cas de béns
objecte de regulació sectorial, els actes d’administració, de conservació i de forment
determinats per aquesta legislació.
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10è. Moció per a la adequació i manteniment de l’arxiu municipal de Bell-lloc d’Urgell

2. A data de 11 d’agost de 2016, l’Arxiu Municipal no es troba, precisament, en les
condicions més òptimes per a resguardar el patrimoni documental de Bell-lloc d’Urgell.
3. En el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell Sessió Extraordinària del 12 de maig de
2016, l’Equip de Govern presenta la proposta de cedir en Comodat la documentació, fins
al 1995, a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.
Aquesta proposta no és acceptada pels grups municipals del CDC i del PP al·legant que
la documentació ha de romandre a l’Ajuntament.
4. Per tot l’exposat en el punt anterior i per responsabilitat de la correcta conservació del
patrimoni documental, és voluntat del grup municipal de Bell-lloc es Mou presentar
aquesta moció al Ple de l’Ajuntament per proposar:
a. La redacció d’una Ordenança municipal que reguli l’Arxiu Municipal en tots els
seus àmbits.
b. La creació d’una partida en els pressupostos 2017 i consecutius, per la
adequació, restauració i manteniment de l’Arxiu Municipal i de la seva
documentació.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, penso que ja tenint una partida de conservació.
Sr. Carles Palau, no, només hi ha la de cultural, per arxius no hi ha res.
Sr. Antonio Rispa, dins de la de cultura, no hi ha el manteniment de l’arxiu.

Convergència voleu comentar algo.
Sra. Rosa Buira, novament a trobar que es incongruent presentar aquesta moció com a grup BM
quan totes les actuacions s’han de fer des de l’ajuntament, i quan més a més aquesta moció s’ha
d’aprovar al ple i dins la viabilitat que toca.
Per nosaltres cap problema en que es creï una ordenança municipal que reguli l’arxiu municipal
en tots els seus àmbits, en el que no estem d’acord es en la creació d’una partida pressupostària
al pressupost del 2017 i consecutius. Actualment hi ha partides on es podria computar aquesta
despesa i per tant creiem innecessari crear una de nova, i més a més a perpetuïtat. El mateix
que el punt anterior, si podem desglossar la moció, doncs tirem endavant, i sinó haurem de votar
que no.
Sr. Ramon Consola, jo voldria afegir que en el que estic veient teniu un problema, està
malament.
Sr. Carles Palau, tenim.
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Sr. Carles Palau, la qüestió de decidir la impotència que te l’arxiu per dedicar-li una partida
exclusiva.

Sr. Ramon Consola, doncs tenim, vosaltres sou l’equip de govern, llavors jo penso que l’equip de
govern, el que ha de fer es que si hi ha algo que està malament reparar-ho, perquè si ara entrem
mocions de tot això, podem fer una moció pel Jacint Verdaguer per la claveguera, o quan s’hagin
de canviar quatre bombilles farem una altra moció, jo penso que l’equip de govern el que ha de
fer es si te un problema a l’arxiu, si te un problema, hi ha una partida en la qual hi ha
manteniment d’edificis i equipaments, es un equipament i un espai mes de l’ajuntament per tant
hi ha diners, es pot tirar d’aquesta partida, com es pot acoplar a una partida de cultura, es treuen
diners d’un altre puesto, hi ha modificacions de partides i aquí no passa res. Estic d’acord amb la
Rosa una partida a perpetuïtat no, i en aquest moment hi ha partides que es pot actuar, si
realment tenim el problema, i ens hem d’esperar als pressupostos del 2017 no deu ser tant gran
el problema, perquè estem parlant a sis mesos vista, si hi ha un problema podem actuar ara
mateix, hi ha partides que es poden actuar, per tant si realment hi ha un problema, hi ha un
problema.
L’ordenança reguladora, home, jo crec que una ordenança el que te marca es que com es
gestiona l’espai, suposo que es això el que estem dient, però no es que diu com arreglar el
problema, per tant aprovem l’ordenança, ho trobo correcte, com es regularà l’espai de l’arxiu,
però si realment te un problema, pel que esteu dient, que te un problema molt greu, doncs
actueu.
A veure nosaltres quan vam estar a govern, per dir algo, la biblioteca, ja sabem tots com era, una
cutrada, la gent que no tenia mobilitat no hi podien pujar, vam fer una biblioteca nova, vam fer un
consultori nou, vam fer solucions, vam fer i punto, quan hi havia un problema l’equip de govern el
que ha de fer es resoldre, per això es l’equip de govern, amb bon criteri o amb mal criteri,
després la gent ja faran els comentaris però penso això, a partir d’aquí, la Rosa ja ho ha dit clar.
Sr. Carles Palau, molt be.
Sr. Ramon Consola, si nosaltres seccionen, també estem d’acord, podeu actuar, no calia la
moció, sou l’equip de govern.

Sr. Ramon Consola, quin patrimoni es.
Sra. Nadir Castells, per exemple restaurar la Creu del Terme, la qual es troba es unes
condicions, un BECIN tant important com tenim aquí.
Sr. Ramon Consola, però la Creu del Terme, penso que nosaltres, es a dir la Generalitat es la
que ho ha de restaurar, ja es va restaurar una vegada, a part de que està al municipi de Bell-lloc,
el que hem de mirar es que no ens la prenguin com ens la volien prendre, perquè es un patrimoni
històric important, això en temps del meu pare ja ho van intentar, en aquell moment, la
Generalitat, perquè també es un patrimoni de tota Catalunya, per tant va ser ella la que va
pagar, el que s’ha de buscar es una altra via per reparar la creu.
Sra. Nadir Castells, hi havia subvencions per reparar la creu.
Sr. Ramon Consola, i tenen la obligació de reparar-la, es un patrimoni històric de la Generalitat,
el que passa es que ubicat aquí Bell-lloc,
Sra. Nadir Castells, a nivell nacional i molts cops el fet d'estar aquí
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Sra. Nadir Castells, a veure el que has dit del tema de la partida, aquí va ser un error meu, en
ficar que només seria per l’arxiu municipal, aquí volia incloure, que a Bell-lloc tenim un altre
patrimoni, a part de l’arxiu, i que seria adequat que la conservació i consignació d’aquest
patrimoni estigués en aquesta partida.

Sr. Ramon Consola, jo tu dic perquè aquesta història l’he viscut en primera persona.
Sra. Nadir Castells, jo quan havia de demanar subvencions per reparar la Creu del Terme, el
projecte s’ha de portar des de aquí i s’ha de portar tot des d’aquí, per això la partida aquesta, el
nom de la partida potser no ha de ser una partida que ha de ser sempre, sinó que creiem que
sigui adequat que hi sigui, a veure si m’explico.
En el tema de l’arxiu que hi ha aquí dalt, quan vam proposar una solució nosaltres, vosaltres dieu
que l’equip de govern ha d’actuar i no preguntar, quan vam voler actual nosaltres, vosaltres ens
vau dir que no, que l’arxiu que el patrimoni s’havia de queda aquí. Ara presentem una nova
opció, si presentem d’una manera ens dieu que no si presentem d’una altra, ens dieu que no
hem de preguntar.
Sr. Ramon Consola, quina opció?

Sra. Nadir Castells, Ara presentem aquesta moció i no només es per l’arxiu de dalt, es també per
restaurar el patrimoni, perquè ens trobem que tenim els llibres del registre civil en un estat no
precisament gaire bo, he parlat amb la restauradora que se n’encarrega tant de l’arxiu de Lleida,
com de l’arxiu comarcal i m’ha passat els pressupostos de restaurar i consolidar aquests llibres,
m’he documentat pel tema del pressupost d’instal·lar unes prestatgeries adequades per l’arxiu,
perquè les que hi ha ara, si heu entrat últimament estant sobresaturades, bombades, no poden
aguantar tanta documentació que hi ha. No hi ha control d’humitat, no hi ha control de
temperatura i es això molt important, tant important que tenim dos llibres de registre civil en
quarantena, potser una conya, però es real, perquè tenen fongs, ja fa uns anys que es van
restaurar aquests llibres però la resta de temps no s’ha fet res mes, i aquests llibres necessiten,
son de l’any mil vuit-cents i pico, i necessiten intervenció ràpida, d’aquestos ja procurarem treure
de la partida que sigui i actuar, la restauració d’un llibre normal, voreja els mil euros, per això
creiem que s’ha de crear una partida per controlar això, perquè la partida de cultura i
ensenyament ja te els diners destinats, no tots, però hi ha moltes coses que necessiten ser
destinades a altres coses i com que el patrimoni de Bell-lloc es molt important, crec, lo
suficientment com per crear una partida pròpia per cada any decidir, venga, veiem que aquests
estan malament, destinem tants diners a aquesta partida, a restaurar, aquests diners, el mobiliari
tot el que sigui necessari, any rera any, conjuntament poden anar triant com mantenir el
patrimoni de Bell-lloc. Per això crec que es important la partida, per gestionar correcta i
acuradament això.
Sra. Rosa Buira, primer potser caldria que afinéssim una mica aquesta partida, perquè s’ha dit
que t’havies equivocat en el nom, que en lloc de només ser per l’arxiu, havia de ser pel patrimoni
cultural de Bell-lloc, que potser aquesta partida ara no caldria que fos a perpetuïtat, sinó que hi
podria ser un temps fins que vegem que l’arxiu, potser que primer definiu ben be quines han de
ser les característiques d’aquesta partida, quines despeses s’han de computar a aquesta partida
i llavors potser en podrien parlar, però ara tal i com ho presenteu la veritat, es que sembla que
estem fent aquí un xec en blanc, es una partida, quan des de l’ajuntament sempre havíem dit,
sempre s’havia mantingut l’arxiu i totes les instal·lacions culturals i patrimoni artístic del nostre
poble, el nostre equip de govern també l’hem mantingut i quan vam dir que no havia d’anar el
nostre arxiu a Mollerussa, es perquè pensàvem que aquí Bell-lloc hi havia suficientment potencial
i recursos per a que es pogués mantindré en condicions, ara hem de fer un incís i dedicar més
diners a l’arxiu, doncs be, si l’equip de govern ho valora així, es fa d’aquesta manera, nosaltres al
seu moment vam considerar que calia fer una llar d’infants nova i ho vam dedicar aquí, si tots els
diners que vam dedicar per la llar d’infants els haguéssim dedicat a mantenir un arxiu municipal,
doncs segurament que no estaríem parlant d’això en aquests moments, però sempre en aqueta
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Sr. Carles Palau, no entrem en un diàleg, deixa-li acabar l'exposició si us plau.

vida s’ha de prioritzar, i nosaltres vam prioritzar això, vosaltres sou un altre equip de govern, i
lògicament prioritzeu unes altres coses, però Bell-lloc te recursos, te partida pressupostària on
es poden carregar totes aquestes despeses, l’únic que cal, també potser caldria anar a buscar
alguna subvenció, això també ho vam dir al seu moment, perquè no calia anar a Mollerussa, es
podia fer aquí a Bell-lloc, i buscant altres ajudes, altres suports, d’això no en parlem.
Sra. Nadir Castells, sempre hi es això present.
Sra. Rosa Buida, penso que hauríeu de definir la partida, perquè crec que no ho teniu massa clar
i desprès ja parlaríem.
Sra. Nadir Castells, es necessari perquè una feina que es podria haver anat fent cada any una
miqueteta, no s’ha fet, i per tant ara s’ha de fer un actuació mes de xoc, per dir-ho d’aquesta
manera.
Sra. Rosa Buira, com que vosaltres considereu que es així, que s’ha de fer.
Sra. Nadir, Castells, no ho considero jo, ho considera una restauradora que diu que hi ha llibres
que s'estan destruint.
Sra. Rosa Buira, penso que qui ho ha de considerar es l’equip de govern, la restauradora, amb
tot el respecte que es mereix,
Sra. Nadir Castells,és una professional
Sra. Rosa Buira, al final penso que ha de ser l’equip de govern el que ha de decidir.
Sr. Carles Palau, l’equip de govern, volem actuar d’aquesta manera pels informes que ens ha fet
la restauradora.
Sr. Ramon Consola, perfecte.

Sr. Carles Palau, visualment ja es veu que els llibres estan florits, que les fulles estan molt
malament, un inexpert ja veu que aquells llibres estan patint, si a més a més tenim el
coneixement d’una experta en el tema, que et diu que a això li queda quatre dies de vida, el que
volem es actuar i el que dius de prioritzar, evidentment hi ha moltes coses que s’ha de prioritzar
en aquest poble, però creiem que la manera de tindre un mínim de cuidado a l’arxiu es destinar-li
una patida exclusiva, que després quan es negociïn els pressupostos decidirem si destinem mil o
destinem cinc-cents, si se’n destinen dos mil, perquè això s’ha de negociar, en els pressupostos,
però almenys el fet de tenir una partida, garanteix un mínim d’atenció a l’arxiu, que podem dir
que enguany podem dedicar dos llibres, fem dos llibres, enguany podem comprar un
deshumificador, comprem un deshumificador, i parlant dels llibres que ha dit ella, que podem dir
que estan a l’UVI, en quarantena, doncs aquests evidentment no esperaríem si es crea partida o
no. Els propers dies es portaran a que tinguin un tractament de xoc.
Sra. Montserrat Segura, es el que ha dit la Rosa, ara vostè torna a parlar d’una partida per
mantenir l’arxiu amb unes condicions pèssimes amb uns llibres en quarantena, i amb no se
quantes coses mes, i fa no res al darrera, la regidora deia que aquesta partida no era només per
aquest arxiu, sinó que era pel patrimoni de Bell-lloc, potser el que deia la Rosa, potser caldria
que vostès tinguessin clar per a que es aquesta patida, parlem-n’hi amb coneixement de causa
tots, i tots del mateix, i llavors ho decidim si cal o no cal aquesta patida, ara mateix prioritzar
aquest llibres, em sembla perfecte, es el que dèiem, es el seu govern, vostès manen, endavant, i
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Sra. Rosa Buida, es l’equip de govern el que ha de decidir.

pel demés, vull dir, es el que dèiem abans no cal discussió, senzillament, tinguin clar que es el
que volen en aquesta patida, que ho tinguin clar tots, no només uns i els altres no, i llavors ho
tornem a parlar.
Sr. Carles Palau, a mi em sembla que clar ho tenim tots, la prioritat ara es l’arxiu i a posteriori es
pot ampliar el tema de l’arxiu a la resta de patrimoni del poble, es així de clar.
Sr. Ramon Consola, jo discrepo totalment en el tema de la patida, vull dir totalment, a la partida
de cultura es poden ficar les subpartides dedicades a això, una partida exclusiva per negociar
uns pressupostos, també podem negociar quina quantitat gestiona cultura i dins a cultura hi ha
uns apartats que van destinats a l’arxiu, perquè jo crec que son dos coses diferents, una es el
manteniment, es a dir, una es l’envolvent, i l’altra el que hi ha dins, en aquest cas els llibres, si
hem d’esperar els pressupostos, i aquests llibres estan a la UVI, casi podem cridar al capellà per
a que els hi doni l’extremunció. Heu d'actuar.
Sra. Nadir Castells, s’actuarà en aquests llibres.
Sr. Ramon Consola, i ho trobo perfecte, i si s’ha d’ampliar la partida perquè s’ha actuat a mes
llibres, perquè aquesta partida es queda sense diners, no us votarem en contra, nosaltres
tampoc volem que es facin malbé els llibres, per descomptat, però ara jo penso, fer una partida
exclusiva, si s’ha de negociar la partida ja negociaríem, ja la tenim la de cultura, no cal fer cap
més, negociem el paquet que hi va, si s’ha d’actuar, pel que veig amb molta celeritat, si s’ha
d’esperar a tenir els pressupostos.
Sra. Nadir Castells, hi ha coses que poden esperar i hi ha coses que no poden esperar.
Sr. Ramon Consola, doncs per tant, nosaltres fer l’ordenança reguladora de l’arxiu si, fer una
partida pels pressupostos del 2017, no; o ja en parlarem de moment treiem-la.
Sr. Carles Palau, retirem el punt o retirem tota la moció.
Sr. David Folguera, podem començar per l’ordenança.

Sr. Carles Palau, jo el que veig es que teniu certa reticència a crear partides.
Sr. Ramon Consola, si.
Sr. Carles Palau, es pot gestionar uns pressupostos amb deu partides o amb vin-i-cinc.
Sr. Ramon Consola, o amb tres.
Sr. Carles Palau, jo no hi veig tanta problemàtica en això.
Sr. Antonio Rispa, potser amb una sola partida dona més marge.
Sr. Carles Palau, quan treballes amb una sola partida, sempre hi ha alguna cosa que es queda al
calaix.
Sra. Nadir Castells, amb més partides, més clar queda on van destinats els diners.
Sr. Ramon Consola, escolta, perdona, per al·lusions per què portava la cartera d'economia, aquí
sempre ha quedat clar on anaven els diners, i no fèiem tantes de partides, i les probes les hem
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Sr. Ramon Consola, es el mes lògic.

donat, quan hem acabat hem deixat 192.000 euros al calaix, m’entens, algo s’haurà fet be, penso
jo, des de la gestió de les partides, algo s’haurà fet be, penso i potser no tinc ni l’altura ni el nivell
d'estudis que teniu vosaltres, sempre dic el mateix, soc pagès, m’entens, burro no però pagès,
en tema de números, per sort o per desgràcia m’hi he hagut de ficar molt, a casa i fora de casa, i
per tant lliçons en coses d’aquestes no, i les proves les hem donat. Ara dieu nosaltres volem
trencar mes les coses, doncs trenqueu-la, nosaltres amb menos trencades portàvem mes
controlat. Nosaltres us diem teniu un partida, gestioneu la partida i ja t’he dit negociem el que
s’hagi de negociar, per a veure com queda aquesta partida i amb quins diners se fan les
subpartides.
Sra. Nadir Castells, jo Ramon, t’ho dic molt sincerament en cap moment, si t’has sentit per
al·ludit.
Sr. Ramon Consola, si.
Sra. Nadir Castells, t’ho dic molt clarament ho sento, perquè t’ho dic molt en serio, no anava amb
segones, ni amb terceres ni amb cinquenes, t’ho dic molt seriosament, en cap moment he anat
per ningú ara mateix. És una manera de pensar pròpia.
Sr. Miquel Amorós, al final vosaltres sempre us repetiu, nosaltres som l’equip de govern, i hem
de fer el que creiem oportú, la vostra manera de gestionar era fer partides, subpartides dins,
doncs la nostra potser creiem que cal fer una partida destinada.
Sr. Ramon Consola, Miquel de moment anem amb pressupostos prorrogats i teniu aquestes
partides.
Sr. Miquel Amorós, be però hem de començar a pensar en els pressupostos de l’any que ve.
Sr. Ramon Consola, ja en parlarem, hi ha un full de ruta, si parlem del 2017 hi ha un full de ruta
marcat, s’ha de modificar el POUM i s’ha de fer altres coses que us han demanat, per tant hi ha
un full de ruta, ara penso que toca parlar d’això, si voleu en parlem, no hi ha problema.

Sr. Ramon Consola, si voleu en parlem, aquí no hi ha cap punt del tema de pressupostos però hi
podem parlar, hi ha un full de ruta marcat, si no es segueix el full de ruta tindrem problemes,
també us avanço, d’acord.
Sr. Carles Palau, ja en parlarem, amb això del full de ruta, m’has descol·locat. Matem aquest
tema, d’acord. Retirem l’últim punt.
Sra. Nadir Castells, si.
Sr. Carles Palau, no, retirem el punt de creació de la partida i només votarem la creació, redacció
d’una ordenança municipal que reguli l’arxiu municipal.
Es sotmet a votació la moció la qual s’aprova l’apartat 1 per unanimitat dels membres presents
de la Corporació i es retira l’apartat 2 (11 vots a favor del grup BM-AM, del grup CDC i del grup
PPC).

11è. PRECS I PREGUNTES
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Sr. Miquel Amorós, no ja ha quedat clar.

Sr. Carles Palau, Antonio vols preguntar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, el Grup de Convergència.
Sr. Miquel Campàs, si em permet senyor alcalde de Bell-lloc d’Urgell, senyor Carles Palau Boté,
es cert que vostè, amb una reunió prèvia al ple, amb el senyor Antonio Rispa i un servidor, va
afirmar que havia comès algunes irregularitats informat per l’anterior secretària i posteriorment ho
va reconèixer perquè la nova secretària la Sra. Elena, li va fer veure.
Sr. Carles Palau, pots tornar a formular la pregunta, si us plau.
Sr. Miquel Campas, si, es cert que vostè en la prèvia que vam tenir el dimecres a les vuit i pico
de la tarda, va afirmar-nos al senyor Antonio Rispa i un servidor que havia comès alguna
irregularitat informat per l’anterior secretària i que posteriorment ho va reconèixer a nosaltres, per
que la nova secretària la senyora Elana, li va fer veure.
Sr. Carles Palau, no. Jo t’explico el que tu vols dir, entenc. Jo et vaig dir que fins que la nova
secretària no em va dir que no podia cobrar pagues extres, jo m’havia cregut a l’anterior
secretària.
Sr. Miquel Campàs, correcte, per la mala informació de l’anterior secretària, vostè va fer una
irregularitat?, i la nova secretària la senyora Elena li va fer veure així.
Sr. Carles Palau, evidentment.
Sr. Miquel Campàs, d’acord moltes gràcies, no tinc res mes que preguntar.
Sr. Carles Palau, alguna altra cosa.
Sra. Rosa Buira, si volíem llegir un petit manifest:

Els regidors del grup municipal CDC de Bell-lloc d’Urgell, o millor, preferint personificar-nos
davant vostès, el Ramon, el Miquel, la Montse, la Rosa i el Jaume, volem que quedi constància
que no vam assistir de manera conjunta amb vostès als actes de la Diada del nostre país i que, a
partir d’ara, no comptaran amb la nostra assistència en cap dels actes que es convoquin
per part de l’equip de govern del qual vostès són formants. Aquestes accions tenen una
clara motivació, rebutjar de manera decidida la seva manera d’actuar davant l’actual querella
criminal en la qual nosaltres, entre altres exregidors, estem involucrats.
Això però, no treu que seguim respectant allò que hem defensat sempre, la democràcia. Allò
que tan ens va costar aconseguir, i que comporta vetllar pels interessos del poble, de tot el
poble. Per això, revisarem la seva gestió i, sobretot, la transparència de la qual des del seu
grup polític han fet bandera, per tal que faci honor a la seva definició, cosa que a data d’avui no
s’ha acomplert. És molt trist que, quan ja és públic que se’ns inculpa per haver robat a
l’Ajuntament, ja que, segons la denúncia, només podíem cobrar per assistència a plens
perquè no teníem dedicació parcial o exclusiva, vostès hagin romàs impassibles davant la
situació. Per tot l’exposat, a data d’avui volem donar-los públicament les gràcies.
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“Il·lustríssim Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Sres. Regidores
i Srs. Regidors de l’equip de govern del nostre Ajuntament,

GRÀCIES per no donar-nos suport, quan suposem que vostès saben que tots i totes
nosaltres vam estar a disposició d’aquells que van precisar de la nostra ajuda, a totes
hores i tots els dies de l’any. De fet, podem assegurar que algun de vostès, dels que ara han
girat la cara davant el suport que necessitàvem, han recorregut a nosaltres, fins i tot en
diumenges. Quan no interessa ens falla la memòria!!!
GRÀCIES, també, per afirmar públicament que vostès sabien de l’existència d’un informe
desfavorable elaborat per la Secretària i del qual vostès, curiosament, n’eren coneixedors
abans que ningú.
Un informe que, bàsicament, és la interpretació d’un article d’una llei que estableix que els
regidors podran cobrar per dedicació parcial o exclusiva, o bé per assistència a reunions
necessàries per desenvolupar la seva àrea de treball. I una Secretària, que va assistir al Ple
on es va aprovar la forma de pagament; va habilitar una partida per tal de poder fer efectius els
pagaments, els quals es feien per mitjà d’una transferència bancària; i ens feia arribar el
certificat de l’IRPF, que nosaltres presentàvem a Hisenda.
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Tot això sense indicar-nos cap impediment per a poder-ho fer!!!!

GRÀCIES per dir públicament que vostès no posen la mà al foc per ningú. Segons queda
demostrat en aquesta segona denúncia que vostès coneixent, un membre del seu equip de
govern va acompanyar al denunciant a buscar proves. Sortosament, aquesta denúncia no ha
prosperat. En aquest cas, es podien “cremar” per algú, però perquè era del seu color.
Nosaltres, mai hem demanat que posin la mà al foc per nosaltres; simplement que ens
fessin costat com a companys i que reconeguessin que, independentment del color
polític, hem treballat i treballarem per Bell-lloc. D’altra banda, ha quedat prou clar que que
des de l’Ajuntament, sí, vostès, els que eren sabedors de la denúncia, no s’ha mostrat
comprensió per a la nostra situació actual.
Fa uns dies, en l’acte que s’organitzà, al matí, a nivell local en motiu de la Diada Nacional de
Catalunya, l’Il·lm. Sr. Alcalde va llegir un manifest de l’AMI i digué: i serem tots els que hi
vulguem ser, des de la diversitat d’idees que, lluny de separar-nos, ens enriqueixen. En
aquest pa s només sabem sumar, no dividir.”
Realment, vostè és capaç de fer tals afirmacions, amb les que suposem estarà d’acord ja que
ho va llegir, i desprès actuar de la manera que ho ha fet?
Com és capaç de dir que la diversitat d’idees ens uneixen si vostè és el primer de dividir?
Què passa que a nivell nacional hem d’actuar d’una manera i a nivell municipal d’una altra?
O el que importa és com ens veuen fora i donar una imatge subjectiva de la realitat?
D’això, Sr. Alcalde, se’n diu ser INTERESSAT, CÍNIC I HIPÒCRITA!!!

En l’últim Ple vostès es van justificar dient que com a mínim vostès no havien pactat amb el PP.
No som qui per explicar-los certs aspectes de la política vist el seu ampli bagatge en aquest
àmbit, però volem recordar-los què és el suport en les votacions!!!
És cert, comptem, en certs aspectes, amb el suport de l’Antonio. Però, segons ens consta,
vostès també abans de constituir l’ajuntament, es van reunir amb l’Antonio. Encara que les
negociacions no van ser ni fructuoses ni gaire intenses, ja que ell s’hi va negar ràpidament.
Un suport per governar es basa en el respecte a les persones, no en el desprestigi que va
patir l’Antonio en aquell moment, quan van titllar-lo de nazi.
Per acabar, volem reafirmar una cosa que hem hagut de repetir, per desgràcia, massa vegades:
No som uns lladres!!!
Som uns bell-lloquins i bell-lloquines que han servit el seu poble perquè l’estimen.
Som uns bell-lloquins i bell-lloquines que mereixen tot el respecte i suport, no la burla i
l’escarni de l’equip de govern i els seus amics. Perquè els diners que hem rebut estan
justificats i són justificables, encara que molts s’entestin en explicar el contrari.
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Gràcies, en definitiva, per permetre que es fes una candidatura amb un únic objectiu:
aconseguir que Bell-lloc fos reconegut arreu del país, no per les seves actuacions com fins
ara, sinó per permetre que un denunciant anònim que ha tingut (com ja hem dit anteriorment)
informació interna de l’Ajuntament –que no ha sortit per registre– ens dugués a la situació
actual.

Som uns bell-lloquins i bell-lloquines decebuts, però encara som regidors!!!
Seguirem desenvolupant la nostra feina, contra tot obstacle i sempre, no ho dubtin, amb el
cap ben alt!!!
Per acabar comunicar-los-hi que demanem que aquest manifest consti íntegre a l’acta i que a
partir de demà el repartirem per totes les veïnes i veïns del nostre poble. A més, per estalviar-los
feina, ho penjarem a la xarxa i ho portarem nosaltres mateixos a la premsa per a que ho publiqui.
Gràcies per escoltar-nos!!!”
Sr. Carles Palau, molt be. Volia fer unes quantes consideracions al que has llegit, el que convida
als actes o el que fa els actes no es l’equip de govern, es l’ajuntament, però sou lliures d’acudir o
no.
Has parlat de transparència, em sembla que una miqueta més transparents que els vostres anys
de gestió, ho som nosaltres, hi ha molta mes informació accessible al web i a altres llocs,
d’acord, i a altres procediments, hi ha reunions prèvies als plens, que abans no hi havia, se us
facilita tota la informació, vull dir jo crec que una mica mes transparents ho som, d’acord.
El fet de que hem estat impassibles, nosaltres des de el primer moment que va esclatar aquest
assumpte, i ho continuem dient ara, i ho direm fins al final, sempre em respectat la presumpció
d’innocència, sempre.
Sra. Rosa Buira, estaria be que ho haguéssiu manifestat públicament.
Sr. Carles Palau, ho he manifestat públicament, si llegeixes els últims articles dels diaris ho dic
allí públicament i a tothom que veig li dic que sempre respectem i respectarem la presumpció
d’innocència, d’acord, que això no significa que tingui l’obligació de fer un comunicat públic com
em va dir el Ramon una vegada que havia de firmar que era innocent de tot.
Sr. Ramon Consola, no això no, acaba que parlarem de la transparència amb unes altres
paraules.

Sr. Ramon Consola, ho estaven escoltant tots.
Sr. Carles Palau, era una conversa telefònica.
Sr. Ramon Consola, tu continua que desprès ja parlarem
Sr. Carles Palau, Coneixedors abans de ningú de l’informe negatiu, jo la primera vegada que tinc
constància que hi ha un informe negatiu es quan fiscalia demana aquest informe negatiu, que es
la segona vegada que van demanar informació i evidentment tot el que s’ha donat a fiscalia,
primer m’ho he llegit jo, val, es quan tinc coneixement de que existeix.
Sr. Ramon Consola, que no es un informe negatiu. Desprès en parlarem de tot això de l'informe
negatiu.
Sr. Carles Palau, hem parlat d’informe negatiu, informe de la secretària, doncs ho he dit jo,
informe negatiu, potser perquè ha sortit a la premsa i m’ha quedat aquest, informe de la
secretària. Jo me n’assabento quan fiscalia el demana i me’l llegeixo abans, no com dieu que
érem coneixedors abans, d’acord.
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Sra. Montserrat Segura, el dia que vas parlar amb el Ramon hi erem tots Carles

Sra. Montserrat Segura, abans que nosaltres si.
Sr. Carles Palau, no perdona, en teoria tu, des del 2007 al 2011 l’havies de conèixer.
Sra. Montserrat Segura, no.
Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, si us plau deixeu-me acabar, repeteixo, jo vaig tenir coneixement d’aquest
informe quan el va demanar fiscalia, i tornem amb l’acusació de que ha sortit informació d’aquest
ajuntament que no ha sigut per registre, ja us ho vaig dir Miquel l’altre dia, si tant segurs esteu,
presenteu una denuncia davant de l’ajuntament i iniciarem una investigació per saber d’on ha
sortit aquesta informació, d’acord, perquè ho repeteixo, que de part meva i de l’equip de govern
no s’ha donat cap document a ningú, entesos, si creieu que hem sigut nosaltres, d’alguna altra
manera, hi ha moltes maneres, i sinó presenteu un escrit i iniciarem una investigació interna per
saber com ha sortit aquesta informació. I ara em sembla que Rosita vols comentar algo.
Sra. Rosa Romà, si, per al·lusions, abans has comentat Rosa que una regidora, que havia
acompanyat a un bell-lloquí, jo et volia preguntar de quina data estem parlant, m’ho podries dir
de quina data estem parlant, perquè la regidora soc jo.
Sra. Rosa Buira, no la tinc apuntada.
Sra. Rosa Romà, es que a veure això es una cosa molt seria, d’acord, en cap moment es parla
de denúncia, no perdona, quina diferència hi ha entre una denúncia a una consulta, que es va
formular una consulta.
Sra. Rosa Buira, d’aquesta consulta es va fer una denúncia.

Sr. Ramon Consola, no ho se, a mi la sortida de l’ajuntament era 2015.
Sra. Rosa Romà, ja ho explicaré, i aquí també ho explico, al darrera a l’últim paràgraf, perquè
m’ho va fer arribar, aquesta consulta es va anar a fer al desembre del 2013 i aquest simpatitzant
em va dir, perquè aleshores jo era el màxim responsable de la secció local i com a presidenta em
va demanar si podia fer de pont per anar a la Diputació, perquè a la Diputació hi ha un
assessorament jurídic pels militants i simpatitzants, per un tema succeït amb les obres de
canalització del darrera del carrer Doctors Torrebadella, simplement vaig fer de pont,
evidentment si que vaig preguntar al departament jurídic de la Diputació si hi podíem anar, i el
vaig acompanyar, al cap de quinze dies, el vaig acompanyar, hi era present, i allí mateix hi havia
el diputat responsable d’Esquerra en aquell moment, hi havia la tècnica arquitecta en obres
públiques, i allí se’ns va explicar.
No, no Ramon t’explico els fets, que no s’utilitzin, un moment al 2013,
Sr. Ramon Consola, és una mentida flagrant
Sr. Carles Palau, Ramon si us plau
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Sra. Rosa Romà, després faré un resum ràpid i cronològic de com van anar els fets, tot s’està
utilitzant d’una manera, tot no hi cap al mateix sac, perquè s’està utilitzant com una regidora que
va treure informació o va ajudar a treure informació pel que ha passat ara, estem parlant, ho se,
que m’ha arribat, estem parlant, quan jo vaig acompanyar aquest simpatitzant d’esquerra estem
parlant del desembre del 2013, correcte o no.

Sra. Rosa Romà, no es una mentira, hi erets present Ramon o no?
Sr. Ramon Consola, i et donarè temps per què rectifiquis. Esteu mentin com a cosacos.
Sr. Carles Palau, deixa-la acabar.
Sr. Ramon Consola, tu acaba, i després empesaré jo.
Sr. Rosa Romà, hi eres present o no en aquella reunió?
Sr. Ramon Consola, acaba, tu acaba i desprès t'ho explico.
Sr. Rosa Romà, acaba no, acabaré quan acabaré, però deixa’m acabar, es una denuncia o una
consulta, quina diferència hi ha, di m’ho, t’ho pregunto.
Sr. Ramon Consola, tu acaba, i et respondré.
Sra. Rosa Romà, era un consulta, ni mes ni menys, això no ha reportat res mes, perquè fins
aleshores al 2015 quan hi va haver el canvi de govern, aquesta persona se li ha estava
demanant una sèrie de diners que no va voler pagar, perquè deia que allò no era legal, era
opinió seva, no meva, Ramon, no meva, i continuo dient que jo vaig ser pont per anar a aquesta
consulta, i res més i estem parlant del 2013, i no digueu que una regidora de l’actual equip
govern de govern ha facilitat informació o ha ajudat a alguna persona d’aquí Bell-lloc amb uns
documents, això no es cert, perquè estem parlant del 2013 i comenceu per aquí, perquè estem
parlant del 2013 i no del 2015, ni d’ara, siguem clars i no ho barregem tot, i quan es parla de
barreja-ho tot no barregem, quan era presidenta de la secció local d’esquerra republicana a
regidora, son dos conceptes totalment diferents, i això no val, i no val perquè no ho permetré.
Sra. Montserrat Segura, no ho havies d’haver permès.
Sra. Rosa Romà, una consulta, es que si vols anar tu a preguntar qualsevol cosa meva, com que
soc un càrrec públic pots anar i preguntar.

Sra. Rosa Romà, que quedi clar que això es va fer al 2013, i es va fer una consulta. Res més.
Sra. Montserrat Segura, no es va fer res mes i curiosament a partir d’aquesta consulta del 2013,
la mateixa persona que tu vas acompanyar, perdó, que vostè va acompanyar a la Diputació,
presenta una denuncia aprofitant la informació que vostè lo va acompanyar a buscar, i vostè era
regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc, vostè no li havia d’haver permès que la utilitzés.
Sra. Rosa Romà, i no l'havia d'haver posat.
Sra. Montserrat Segura, No. Per què la mà al foc tampoc l'havies d'haver posat i això és lo que
estem dient nosaltres.
Sr. Carles Palau, persona Montse, on va presentar aquesta denuncia.
Sra. Montserrat Segura, a fiscalia igual que l’altra, no fotem eh.
Sr. Carles Palau, vull que quedi clar.
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Sra. Montserrat Segura, em permet si us plau, no has acabat, acaba doncs.

Sra. Montserrat Segura, clar que si, a fiscalia on sortia el nom d’ella i la mateixa persona que fica
la denuncia diu, la senyora Rosa Romà, actual regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc, es cert o no
es cert.
Sra. Rosa Romà, si, si va entrar el document.
Sr. Carles Palau, escolta’m un moment, aquí fica.
Sra. Rosa Romà, no es que es cert que el vaig acompanyar jo, es que no ho puc negar.
Sra. Montserrat Segura, que el vas acompanyar si, però que aprofiti aquesta informació per ficar
la denuncia no.
Sr. Carles Palau, escolta un moment, pregunto jo, estàs dient que la Rosa va ser la que va anar
a ficar la denuncia.
Sra. Montserrat Segura, no.
Sr. Carles Palau, vale, pregunto jo, com pots evitar que una persona vagi a presentar una
denuncia amb una documentació.
Sr. Ramon Consola, dient la veritat, es una mentida, ho havia d’haver evitat, i et dic una cosa i li
dono ara temps a que rectifiqui, perquè la carretera aquesta no es de la Diputació, no es de la
Diputació, es de la Generalitat, i la Diputació aquí no hi pinta res. I la Diputació la conec, la conec
molt be, esteu mentint, esteu mentint, jo el Diputat no sé qui era, però segurament no sabia on
anava, ni cap tècnica segurament. Això la carretera aquesta es de la Generalitat, i això ho pots
mirar, perquè encara ho es.

Sr. Ramon Consola, exactament, i la Diputació mai es fica en una carretera de la Generalitat, ni
la Generalitat es fica amb la Diputació, mai de la vida, ni els enginyers, que els conec, ni els
tècnics no es fiquen mai, i t’explico la història, per a que ho sàpigues, perquè el mes greu es que
s’està muntat en una mentida, aquí la història comença els veïns del carrer Doctors Torrebadella,
tenien un problema, però feia quaranta anys, que tenien un problema que els hi entrava aigua
dins a les cases, com la desviació que es va fer al mig de la carretera, perquè allò ja ho va
intentar el darrer alcalde de la dictadura, no va voler sortir ni el meu pare ni molts alcaldes, i
nosaltres vam tenir la sort de fer la illeta al mig, pel que sigui, i aquí va passar el mateix, van
venir els veïns i em diuen a veure si podem arreglar aquest problema, home, que fa molts anys
que dura, i justament els de carreteres estaven fent reparacions, jo parlo amb els de carreteres, i
diuen home si l’ajuntament es fica, i nosaltres també hi ficarem algo i ho arreglem, perquè
nosaltres també tenim un problema, jo crido als veïns i els hi dic, ara tenim la oportunitat, ara
tenim la oportunitat, però l’ajuntament només farà una cosa, que això es el havies de fer
preguntar als veïns, no a la Diputació, només farà una cosa, us farà de corretja transmissora per
a que us enteneu i a partir d’aquí us enteneu, la Generalitat, jo parlo amb carreteres, a nosaltres
ja ens va be.
Fem una reunió i hi havia tots els veïns, amb aquest senyor, amb el Mayoral, s’arriba i s’arriba a
un pacte, els de carreteres al final diuen 10.000 euros, els hi dic home baixar-los-hi una mica,
queda en 6.000 i l’únic que ens demanen, a no i el senyor Mayoral va ser el que va demanar
més, va demanar una reixa davant de la porta, que la van tenir que pagar entre tots, perquè els
altres no van demanar reixes, també els hi fiquen les reixes, per tancar el tema, perquè tots
volien que s’arreglés i al final, es tanca, i es queda que l’ajuntament l’únic que farà es medir les
façanes i punto, i aquí s’acaba la història, i aquest senyor el que fa es no pagar, l’únic que no va

42

Codi Validació: A4HXY5T3XKJ7ZZW23N6XQDXSN | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 44

Sr. Carles Palau, ja ho se, li van traspassar.

pagar va se ell, i havia de pagar 400 euros i no va pagar i ara us ho llegiré, per a que ho
sapigueu tots el que va fer la Rosita i el senyor Mayoral, mireu el que diu: davant de la situació
vaig anar a la Diputació de Lleida; això el senyor Mayoral; al departament del grup d’Esquerra
Republicana, juntament amb la representant del grup de Bell-lloc d’Urgell, actualment també
regidora la senyora Rosa Romà, on ens van informar entre altres, que l’obra estava feta per la
Diputació; mentida; i que aquesta sempre fa les obres a cost total; a vegades si, i a vegades no;
per a ella mateixa i que no involucre en cap cas a tercers per sufragar els costos; una altra
mentida; i el senyor Mayoral acaba dient; vull fer palès en aquest escrit que la importància no
radica tan sols en el fet d’estalviar-me de pagar uns diners, que també, sinó que a més, també
tenim la obligació com a ciutadans, de denunciar els fraus i la corrupció que impera per els
estaments polítics en l’actualitat, i a més, el pagament hauria implicat ser partícip del cas.
Quina corrupció hi ha aquí.
Sr. Carles Palau, fica alguna data que van anar a la Diputació.
Sr. Ramon Consola, jo només tinc una data, la sortida de l’ajuntament, i la sortida de l’ajuntament
es 2 de novembre de 2015. a les 10,39.
Sr. Carles Palau, i al text?
Sr. Ramon Consola, aquí al text no hi ha res.
Sr. Carles Palau, m’ho deixes mirar si us plau.
Sr. Ramon Consola, si té pots mirar.
Sr. Nadir Castells, en algun moment es diu que fa referencia a l’actual govern.
Sr. Carles Palau, allà per el mes de febrer de l’any 2013, comença el text. Es a dir que van anar
per allà al febrer del 2013.
Sr. Ramon Consola, es igual.

Sr. Ramon Consola, escolta, es una mentida total.
Sr. Carles Palau, al febrer del 2013, la Rosita no era regidora.
Sr. Ramon Consola, això es una mentida, i vosaltres.
Sr. Carles Palau, quina relació fas amb això amb la que la Rosita.
Sr. Ramon Consola, és una mentida per l'amor de Deu
Sr. Carles Palau, Això li hauries de preguntar a la persona que ho ha escrit i no a nosaltres.
Sra. Montserrat Segura, al 2015 quan surt la documentació d’aquí ella era regidora de
l’Ajuntament de Bell-lloc.
Sr. Carles Palau, però al 2013 no.
Sra. Montserrat Segura, al novembre del 2015 era regidora.
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Sra. Rosa Romà, es igual no.

Sr. Carles Palau, Montse t’he de donar la paraula, si us plau, sinó es un galliner això, perdona,
Montse estic d’acord que parlaves amb la Nadir, però un moment, el document va sortir, o està
segellat aquí el 2015.
Sra. Montserrat Segura, al novembre del 2015.
Sr. Carles Palau, però ell fa referencia al 2013, i la Rosita no era regidora ni res.
Sra. Montserrat Segura, ningú està dient que la Rosita era regidora quan va fer això, ningú està
dient que la denuncia la fiqués la Rosita, ningú està dient això, senzillament estem dient que heu
tolerat, o que ella ha tolerat que al seu nom com a regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
al novembre del 2015, s’utilitzés per ficar una denuncia al senyor Ramon Consola.
Sr. Carles Palau, però com ho pots evitar això, que una persona que posa el teu nom en un
document l’entri per registre a l’ajuntament i amb la còpia que s’emporta a casa.
Sr. Ramon Consola, doncs molt fàcil, i perquè no el denuncieu a ell, per ficar el seu nom en una
denuncia, i a tu que et sembla perquè no el denuncia. No ens has de cridar a nosaltres.
Sra. Rosa Romà, això no es una denuncia.
Sr. Ramon Consola, sí que ho és, és a la fiscalia. Per què no el denuncies a ell.
Sr. Carles Palau, he de donar per tancat el ple que son les dotze.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre
hores, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

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

