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02/16-ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 21 d’abril de 2016
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2016
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 21 d’abril de 2016.
Horari: de les 21:00 a les 23:02 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
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
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Excusa la seva assistència:
Sra. Nadir Castells Gené

Regidora

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
deu dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
Intervé el Sr. Carles Palau informant que ha retirat el punt nº 5 de l’ordre del dia, ja que li consta
que no hi ha el suport necessari per part del ple per a que aprovi, el retira de l’orde del dia tal i
com diu l’article 91.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats
locals. La previsió es tornar a formular-lo i presentar-lo mes endavant, si pot ser abans de quinze
dies i sinó quan el tinguem preparat.
Continuant amb el ple vol donar les gràcies a la nova secretària que avui comença i que
substitueix a la Pilar que com tots ja sabeu va plegar el dia 14 de gener.
Tot seguit, es passen a tractar els assumptes inclosos en l’odre del dia:
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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-iuna hores del dia 21 d’abril 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
ordinària del Ple de la Corporació.

PRIMER.- 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, el Ple Ordinari de 14/01/2016 i els Plens extraordinaris de 19-112015 i 30-11-2015 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.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 14/01/2016 i les actes dels Plens Extraordinaris
de 19/11/2015 i 30/11/2015.
Sr. Antonio Rispa, voto que no a l’acta del dia 19 de novembre, ja que hi ha unes coses que no
estan modificades.
Sr. Carles Palau, pots concretar més?
Sr. Antonio Rispa, ho concretaran els companys que és el mateix.
Sra. Rosa Buira, en principi la del dia 30 de novembre s’aprova, i la del 19 de novembre, tal i
com ha comentat l’Antonio, al moment que estigui refeta amb les modificacions que passen, que
s’han entretingut a mirar el vídeo, i mirar el que s’havia d’arreglar, al moment que estigui fet això
l’aprovaran.

Sra. Rosa Buira, en principi no es pot aprovar perquè, tal i com van dir al seu dia, i ell li va
comentar, que nosaltres volíem que fos un acta literal, el que en referència a un comentari que
havia fet el Ramon, proposaves que abans de passar-la al ple un cop picada a màquina es
miraria entre tots, mirem si s’ha de corregir, i l’acta quan arribi al ple sigui el més exacta possible,
jo no hi trobo cap problema amb això i no discutirem per això, l’acta no es literal i més a més
tampoc s’ha fet això de revisar abans de posar-la a la carpeta del ple, per tant no es pot aprovar.
Sr. Palau, comentar una cosa al respecte, vau ser vosaltres els que vau demanar que fos literal,
nosaltres ho vam acceptar, d’acord,
Sra. Rosa Buira, es pot donar per suposat que està acordat, nosaltres ho demanem i vosaltres
ho accepteu.
Sr. Carles Palau, has dit que nosaltres ho vam proposat i vau ser vosaltres, i segon nosaltres
vam fer arribar als dos grups municipals una copia de les tres actes, i un document on constava
una manera de treballar, d’acord, heu vingut a l’Ajuntament i heu consultat les gravacions i jo
crec que abans d’arribar a aquest ple era portar les al·legacions que dieu del dia catorze de
gener, per poder-la tenir enllestida per avui.
Sra. Rosa Buira, la del catorze nosaltres vam proposar i vosaltres vau acceptar, que havien de
ser literals a partir d’ara, ja que penso que tenen el mateix dret la gent que veu les gravacions
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Sr. Carles Palau, la del 14 de gener?.

dels plens, que la gent que llegeix l’acta a qualsevol bar o en qualsevol altre indret, per tant han
de ser exactament iguals les gravacions i l’acta.
Sr. Carles Palau, en això estem d’acord, però l’acta ara no serà l’acta, però a mitjans de febrer,
teníeu les tres actes, tant Convergència com el Partit Popular, jo vaig establir una manera de
treballar, ni m’heu dit que no us agrada aquesta manera de treballar i heu tingut des de mitjans
de febrer, no se el dia exacte, fins avui per portar aquesta acta del 14 amb totes les al·legacions
que vulgueu al respecte i poder-la aportar definitivament aquí.
Sra. Rosa Buira, penso que al·legacions ara ja no hi ha d’haver, perquè es tracta de escriure
exactament el que es diu a les gravacions, per tant ja no hi ha lloc a les al·legacions.
Sr. Carles Palau, però jo no se si el que hem dius, es que hi ha una coma mal posada o que
falten tres paràgrafs seguits.
Sra. Rosa Buria, falten paràgrafs.
Sr. Carles Palau, perdona però discrepo, perquè la vaig revisar jo personalment, abans d’enviarla i puc estar d’acord en que falta algun article o alguna coma o algun accent mal posat, però jo
que faltin paràgrafs sencers ho discrepo personalment, però Bueno la revisarem la tornarem a
revisar, no se si us serveix el model de treballar que us vaig passar o el voleu canviar.
Sr. Miquel Campas, al ple vam aprovar, i tothom va estar d’acord, que abans de pujar-la aquí dalt
al ple, ens assentaríem tots, que em sembla que fins el regidor Miquel ho va dir, o el David, que li
semblava correcte, la llegim i quan tots estiguem d’acord en les comes i en les paraules, la
pujarem aquí dalt.

Sra. Rosa Buira, potser no vam entendre.
Sr. Carles Palau, fem una cosa.
Sra. Rosa Buira, penso que es mes fàcil que tot això, copiem exactament el que diem parlant, i ja
està, no hi ha d’haver mes.
Sr. Carles Palau, jo reitero que la del 19 i la del 30 de novembre, hi ha algunes errades de
transcripció, no tinc res a dir, però a la del 14 ho dubto, fem una cosa quan acabi el ple quedem
d’aquí quinze dies, ens assentem i revisem aquesta acta literalment i comentem, d’acord.
Sra. Rosa Buira, intentem que sigui la transcripció literal i ja està no hi haurà cap mes
inconvenient.
Sr. Carles Palau, recapitulem la del 30/11 queda aprovada. Antonio?
Sr. Antonio Rispa, la del 30/11 si.
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Sr. Carles Palau, jo el que us vaig proposar, per conciliar la vida familiar i laboral de tots, es
passar l’esborrany de l’acta, mirar-lo a casa tots amb la gravació que es penja a internet, si hi ha
alguna cosa, venir a l’ajuntament quan vulgueu a escoltar la gravació i si tot així hi ha alguna
incongruència, nois quedem un dia i ens assentem, segurament no s’ha fet, jo es el que estic
demanant, un cop revisat amb el vídeo i amb el escrit i tal i haguem trobat les diferències
assentem-nos, perquè hi ha aquests “fallos”, això es el que en aquell document que us vaig
passar, ho vaig expressar així potser no em vaig expressar prou be.

Sr. Carles Palau, la del 30/11 aprovada, la del 19 comprovarem les modificacions i la tornarem a
portar al proper ple, i la del 14 hem de quedar un altre dia per aquestes incongruències u
omissions que dieu.
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació l’esborrany de l’acta de Ple de 30 de novembre de 2015 (4 vots a favor del grup BMAM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup PPC). L’esborrany de l’acta del Ple de
19/11/2015 i 14/01/2016 queden pendents d’aprovar.

SEGON.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ COMPLEMENT DE DESTÍ I COMPLEMENT
ESPECÍFIC DE LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BELLLLOC D’URGELL











Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local; art.21.g), 22 i), 33 f), 34 g), 97,
101,102, 127.1 h) i 127.2.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local; Títol VII.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de
les entitats locals
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; art. 3,14, 15
i 20.
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. art.52, Títol XX.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions
Públiques.
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament General d’Ingrés
del Personal al servei de la Administració general de l’Estat i de Provisió de Llocs de
Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració general de
l’Estat.

La Relació de Llocs de Treball és un instrument pel qual s’ha de regular els criteris i les
condicions per poder establir els complements retributius complement de destí i complement
específic.
Atès que per acord de Ple en sessió ordinària de data 12 d’agost de 2010 es va aprovar amb el
quòrum legalment exigit, la modificació del complement de destí i deixar sense cap efecte ni
import el complement específic de la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.
El complement de destí actualment determinat pel grup A1 d’aquesta Administració Local és de
23 i atès que el nivell assignat al nou complement de destí es troba en el rang habilitat per als
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Atès que aquest Ajuntament no disposa d’una Relació de Llocs de Treball regulat per les
disposicions legals:

llocs de treball del grup A1, es proposa per al lloc de secretària - intervenció un complement de
destí 26, segons allò establert en l’article 23.1.c) Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2016.
El complement específic esta destinat a regular les condicions particulars dels llocs de treball en
atenció a l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, responsabilitat, la incompatibilitat, i
altres elements com l’acumulació de forma transitòria de les funcions de tresoreria. En aquest
cas, es proposa per al lloc de secretària – intervenció un complement específic de 1.974,66
euros mensuals bruts.
Vist que en el pressupost prorrogat per l’exercici 2016 per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en la
partida pressupostària 9200.12100, existeix consignació pressupostària destinada a la concessió
de retribucions complementàries per a funcionaris, resultant el crèdit disponible per la quantitat
de 72.032,00 euros.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics externs en data 11 de març de 2016.
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’aril, reguladora de bases de règim local, en el qual es
disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Modificar el complement de destí del lloc de treball del funcionari amb habilitació de
caràcter nacional, secretari/ària – interventor/a, al nivell 26.
Segon. Assignar un complement específic al lloc de treball del funcionari amb habilitació de
caràcter nacional, secretari/ària – interventor/a, per la quantia de 1.974,66 euros mensuals
bruts.

Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, ho trobo correcte, voto que si, i donar la benvinguda al nou secretari.
Sra. Elena Bergés, gràcies.
Sr. Carles Palau, Rosa?
Sra. Rosa Buira, des de el grup de Convergència també ens afegim a les benvingudes de
l’alcalde i de l’Antonio, endavant i be et desitgem molta sort al nostre poble, que t’hi trobis molt a
gust a l’Ajuntament de Bell-lloc, i que estiguis molt temps, estem segurs que desenvoluparàs la
teva tasca amb tot de rigor, professionalitat i segurament que molta eficàcia, i be nosaltres no
tenim cap inconvenient en que doncs es faci un canvi de concepte de complements al sou de la
secretària, per tant si això ha de fer que ella estigui mes a gust entre nosaltres, doncs perfecte,
no tenim cap inconvenient.
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Tercer. Notificar l’acord d’aprovació definitiva als interessats, als efectes oportuns.

Sr. David Folguera, el nostre grup també ho valorem en positiu, bàsicament perquè es una
regularització i posar al dia les retribucions complementàries, en aquest cas de la secretària,
aquestes retribucions s’han d’aprovar per ple tal i com es contempla al informe de l’assessoria
jurídica de l’Ajuntament.
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (4 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup
PPC).
TERCER.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i
l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés
no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica,
encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències
del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació
continua essent un complement a la mitigació necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura,
sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a
reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.

L'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
40% fins l'any 2030.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per
cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi
climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el
suport de la Diputació de Lleida, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Lleidatanes.
Tercer.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es compromet també a elaborar un informe biennal
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell serà suspès de la iniciativa subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no presentació dels
documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible i
informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a la plana
web i a la Diputació de Lleida per fer possibles les tasques de suport i coordinació dels municipis
de la província que s’hi adhereixin.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo votaré en contra ja que això suposarà uns gastos per l’Ajuntament, perquè
s’haurà de fer un projecte i després també estarem supeditats mes endavant al que ens diran,
haureu de fer això i haureu de fer allò i tot això representarà un cost per l’Ajuntament encara que
la Diputació pagui una quantitat, l’altra l’haurà de pagar el poble, i de moment no crec que
beneficiï en res. Jo voto en contra.

Sr. Ramon Consola, nosaltres ens abstindrem, en el tema de gestió no hi entrarem, sou vosaltres
els que gestioneu l’Ajuntament i aquest projecte pues vosaltres l’heu de tirar endavant, jo nomes
dic que Antonio aquí hi ha un projecte que haurem de fer, Diputació hi fica el 50 %, si que aquest
projecte fiscalitza el pla de treball durant uns anys, això va lligat amb una inversió, també es cert
que una part d’aquest diners poden venir de Brusel·les i la resta la d’aportar el municipi, jo
nomes dic que nosaltres els que hi vam ser, també vam treballar en aquest vessant, no ens vam
apuntar, però si vam treballar, ja que enteníem que era un projecte que ens lligava a fer una
despesa, vam ficar les calderes de gas a tot el complex de la cultura, centre metge... anava amb
gasoil, hi havia un gasto i contaminaven més, ara tocava el pavelló que serà de biomassa, el
pavelló i el que son les escoles, i el que si vam apostar molt fort, va ser en l’enllumenat públic,
teníem un enllumenat públic que anava amb sodi d’alt consum, es van ajustar a la contaminació
lumínica, per tant nosaltres, dit això ens abstindrem i com que vosaltres sou els que gestioneu,
per tant res a dir.
Sr. David Folguera, el nostre grup reafirmar-nos una mica també en el compromís que tenim
respecte al medi ambient, votarà a favor, es un vot favorable i que pot servir per posar el nostre
ajuntament en unes quotes de compromís i responsabilitat mediambiental com mai ha tingut, tot i
que vosaltres no us havíeu adherit, en aquest cas també hi treballàveu, hem de gestionar-ho el
millor possible, una gestió local que ha decidit per fer actuacions de caire econòmic que tinguin
com objectiu la reducció d’emissió de CO2 a l’atmosfera, i que això normalment serveixi per
arribar al 2030 havent reduït tants per cents d’emissions a menys de la meitat de que s’està fent
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Sr. Carles Palau, molt be.

ara, es tot un repte, es tot un repte, que evidentment generen uns gastos econòmics però que al
final, si aquests gastos econòmics son per puguem reduir una mica entre tots, el que es l’emissió
a l’atmosfera, doncs al final tot està enllaçat, al final son projectes per a que puguem ficar la
caldera de biomassa, o canviar l’enllumenat amb LEDS, del pavelló, del frontó, del camp de
futbol o del que sigui, al final es bàsicament per això, i evidentment tot be a través de
subvencions, la meitat dels costos, també es una mica una manera d’agafans a algo que ens
arribin subvencions.
Sr. Ramon Consola, estic totalment d’acord amb tu, però jo crec que hi ha moments que ens fem
trampes al solitari tots, i penso que està contaminant més tot això que tot el que nosaltres podem
estalviar i amb això no vull dir que la gent no estalvio. Per dir algo l’AVE s’entén com un vehicle
no contaminant, i en canvi l’AVE que va, ja estic cansat de dir-ho, des de Saragossa fins a
Barcelona, surt de la central d’Escaton que es la central de carbó mes contaminant de tota
Europa, que es la que produeix l’energia de l’AVE, l’AVE no contamina però contamina la central
d’Escaton, això ho sabem els italians que els hi cau pluja àcida, per tant estic d’acord, s’ha
progressat en, però potser s’hauria de pressionar a altres instàncies per exemple per Barcelona,
segur que contamina molt mes Barcelona que el puguem contaminar tots els pobles de
Catalunya en un any, per això també a vegades fen una mica de trampes al solitari, i estic
d’acord.
Sr. David Folguera, segurament es un repte que aconseguirem entre tots, i l’Antonio ara si que
potser el tema econòmic aquí damunt que s’haurà de fer un projecte, però ja que havíem decidit
canviar les calderes per biomassa, i si mantenim aquest pacte poden arribar a tenir recursos, i no
tant com a recursos sinó per reduir emissions.
Sr. Antonio Rispa, si poguéssim aconseguir una subvenció per fer-ho tot.
Sr. Carles Palau, per fer el projecte la Diputació en principi finança el 50 % del cost del
document, i desprès d’Europa si tens el PACES signat i l’apliques es més fàcil que et donin
recursos.

Sr. Carles Palau, quan Europa dona una línia d’ajudes un dels requisits moltes vegades es que
tinguis el PAES, si no tens el PACES quedes a la cua i si sobra algo t’ho donen, no passes al
primer grup, i potser es molt egoista dir-ho així, però es una de les condicions de l’adhesió a
aquest projecte.
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria simple del nombre legal de membres
de la Corporació (4 vots a favor del grup BM-AM, 5 abstencions del grup CDC i 1 vot en contra
del grup PPC).
Donem per aprovat aquest punt i passem al següent.
QUART.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Per provisió d’alcaldia de data 7 d’abril de 2016, s’incoa l’expedient per a l’aprovació de
l’ordenança municipal reguladora de la transparència i administració electrònica de l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell.
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Sr. Antonio Rispa, ens marcaran com estan marcant al govern.

Constitueix la finalitat de la present
ordenança municipal, l’eficàcia dels principis de
transparència administrativa i la del dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les
administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans
i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.
La secretària interventora ha emès informe jurídic en data 11 d’abril de 2016.
El Ple de l'Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que figura com annex a l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anunci publicat al butlletí oficial de la província, al DOGC, en un mitjà de
comunicació escrita diària, en la web i tauler d'anuncis del l'ajuntament. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer. Aprovat definitivament l'expedient es trametrà l'acord d'aprovació definitiu i còpia íntegra
del text aprovat a l'Administració de l'Estat i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i
transcorreguts quinze dies des de la tramesa, es procedirà a publicar el text íntegre de
l'Ordenança al butlletí oficial de la província i un de referència al DOGC.

Sr. Carles Palau, aquesta ordenança actualitza i substitueix les dues existents, actualment tenim
l’ordenança de registre electrònic i la de seu electrònica, i s’adapta a la nova legislació en
matèria de transparència, factura electrònica i procediment administratiu, que obligarà abans de
finalitzar l’any a tramitar tots els expedients en format digital, això també permetrà que tots els
ciutadans tinguin un accés més ràpid i fàcil als expedients en que son part interessada i permetrà
reutilitzar aquesta informació.
Aquesta ordenança que presentem aquí avui es el model estàndard que dona LOCARET a tots
els ajuntaments que estan adherits, i s’ha revisat pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, voto a favor, lo que m’agradaria, suposo que hi serà, que molta gent que no
està acostumada a lo digital, que hi hagués alguna persona que els hi pogués tramitar a
l’Ajuntament o que els hi pogués solucionar, hi ha molts padrins que no està habituada a
l’electrònica.
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Quart. Facultar al Sr. Alcalde-president per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte

Sr. Carles Palau, això ho tenim en compte. En pic la llei marqui l’obligatorietat posarem un punt
d’atenció informatitzat, amb atenció per la gent que no tingui internet a casa o que no conegui la
tecnologia per poder-ho fer.
Sra. Rosa Buira, des de Convergència, com has dit molt be, es una ordenança tipus de la
Generalitat, i que te el format que te, es tracta d’un gestor d’expedients via online, i que ha
d’estar aprovat abans d’acabar l’any, per part nostra cap inconvenient, i ens adherim a la petició
de l’Antonio que creiem que hi ha gent que no estem o no estan tan avesats a tot el format
digital, i demanaríem que se’ls hi doni un suport explícit al moment de gestionar tots aquests
tràmits que es poden fer via online, que poden ser molt àgils per la gent que està molt
acostumats en aquest sistema però per altres persones poden ser molt farragosos, per tant
demanem que hi hagi aquest suport i res mes.
Sr. David Folguera, el nostre vot també serà favorable, aquesta ordenança, al final, no es res
mes que una modernització, casi obligatòria per a totes les administracions, una ordenança que
el que ens permet, es complir amb la llei de procediment administratiu, la llei de facturació
electrònica, la llei de transparència, que al final d’any obligarà a tots els ajuntaments a tenir
reglada la tramitació electrònica, es un model tipus.
Sr. Carles Palau, jo només fer un comentari, es una de les pors que tinc en tot aquest procés de
modernització que es que hi hagi gent que estigui exclosa, aquesta por ja la tenia abans, no es
d’ara, i per suposat que ho tindrem en compte, i en pic van començar a treballar aquest tema ho
tenim clar que es donarà, primer que esgotarem els terminis fins que sigui obligatori que el
ciutadà ho presenti digitalment i segon que al moment que sigui obligatori que no puguem
allargar mes el suport del personal de l’Ajuntament hi serà constant, per això no cal que us
preocupeu.
Sra. Rosa Buira, tinc entès que en un temps llarg, estem parlant de entre 10 i 15 anys que
podran conviure els dos sistemes, per tant tenim temps.

Sra. Rosa Buira, es el que hem de vigilar i des de l’administració pública, no podem deixar gent
fora de la circulació, per aquests temes.
Sr. Ramon Consola, en principi si una persona entra un paper s’ha d’agafar en paper.
L’Ajuntament te la obligació d’escanejar-lo en expedient electrònic, però per exemple un padrí
que no estigui habituat a les noves tecnologies i entra en paper, l’Ajuntament no li podrà dir que
no.
Sr. Carles Palau, per això allargarem al màxim fins sigui obligatori entrar-lo digital i l’acceptarem
en paper, amb això no hi ha problema.
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (4 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup
PPC).
SISÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES
DE GOVERN.
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Sr. Carles Palau, hem de tenir la normativa preparada, però evidentment no podem oblidar això
que hi hagi gent que es quedi arraconada i això es el que hem d’evitar.

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 002/2016.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 3/2016 fins al núm.66/2016
S’adjunta annex.

ambdós inclosos.

Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 16/02/2016,
01/03/2016, 15/03/2016, 05/04/2016.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, Rosa?
Sr. Miquel Campàs, en l’acta de la Junta de Govern Local de 1 de març, número 3/2016, diu que
el Sr. Alcalde informa que l’Agència Catalana de l’Aigua demana instal·lar comptadors d’aigua al
poble de Bell-lloc, ens podia dir on pensar instal·lar la empresa aquests comptadors? I quin cost
te, si es que en te, pel poble de Bell-lloc?
Sr. Carles Palau, l’Agència Catalana de l’Aigua ha enviat una carta a tots els ajuntaments, es que
ara em fas dubtar, vale, eren uns comptadors a la sortida del dipòsit, el que ara no se si ens ho
van dir a nosaltres o ens ha arribat a traves del Consell Comarcal, quina data m’has dit.
Sr. Miquel Campàs, es l’acta de la Junta de Govern del 1 de març, número 3/2016.

Sr. Ramon Consola, això deu ser un gasto important per l’Ajuntament.
Sr. Carles Palau, si, llavors el que vol l’ACA es minimitzar pèrdues d’aigua, que els ajuntaments
es comprometin a tenir les canalitzacions perfectes, perdona que acabo, això es una carta que
segur que va arribar a l’Ajuntament de Bellvís, però ens consta que a altres ajuntaments de la
comarca, i ho van plantejar en un consell d’alcaldes, i se que a través del consell d’alcaldes, el
president va estar d’acord en tot moment, i va dir que parlaria personalment amb el Departament
de Territori i Sostenibilitat per parlar d’aquest tema, perquè el trobàvem escandalós.
Sr. Ramon Consola, ficar comptadors en capçaleres es perillós perquè sempre acostuma a haver
fugues, per tant ells el que van a buscar es la diferència entre el que ells recaptaran del poble al
que realment surt del dipòsit. Jo crec que el greuge comparatiu gran que tenim avui en dia a la
comarca del Pla d’Urgell, com a altres comarques de Catalunya, es que hi ha molts poble que no
hi ha comptadors, per tant no te sentit que als pobles que realment estan de cara a la llei i
paguen els seus tributs religiosament, fiquin un comptador en capçalera, quan hi ha pobles no
gaire lluny d’aquí que no paguen pràcticament zero d’aigua, llavors jo crec que primer s’hauria
d’anar a aclarir que qui te comptadors a casa, desprès els ficaren tots en capçalera, perquè
primer hauríem de pagar tots.
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Sr. Carles Palau, fica l’alcalde informa que l’Agència Catalana de l’Aigua demanarà instal·lar,
això ens ha arribat per a que a algun ajuntament de la comarca li ha demanat l’Agència Catalana
de l’Aigua que instal·li un comptador a la sortida del dipòsit, i d’aquesta manera l’Agència
Catalana de l’Aigua comptarà el cànon de l’aigua que conti aquell comptador, si hi ha pèrdues
des del dipòsit fins a les cases, tot aquest import l’ACA el cobrarà igualment a l’Ajuntament.

Sr. Carles Palau, suposo que els pobles que no tenen comptadors a casa, també paguen el
cànon de l’aigua.
Sr. Ramon Consola, paguen un tant alçat, no res paguen, l’ACA fa un càlcul estimatiu, fa un
càlcul estimatiu, un poble igual que Bell-lloc segurament que només paga un 20 % si ara
sumessin tots els diners que recapta de l’ACA, aquí Bell-lloc segurament no arribaria al 20 %.
Sr. Carles Palau, de moment a nosaltres encara no ens ha arribat aquesta carta. Aqualia no ens
consta, no ens ho han dit si li ha arribat a ells, això es va d’una reunió de Consell d’Alcaldes.
Sr. Ramon Consola, els comptadors en capçalera son molt perillosos.
Sr. Carles Palau, de totes maneres, a part de l’afany recaptatori, jo crec que s’ha de ser curós
amb la gestió de l’aigua, i que si tenim una xarxa que perd per tot arreu, una manera de detectar
les fugues es aquesta, saber que el que facturen a les cases menys el que ens marca aquell,
depèn del volum de pèrdua que hi ha, vol dir que tenim moltes fugues i que les hem de reparar.
Sr. Carles Palau, alguna altra cosa?
Sr. Miquel Campàs, si revisant les factures, que vaig venir aquest dia, vaig veure que el sopar de
cap d’any hi ha una empresa de representacions artístiques que se li va pagar, 8.602,00 €,
llavors la meva pregunta es quins ingressos i despeses i quina quantitat de gent, si se’ns pogués
explicar, 40 € el sopar, ho trobo molt be que la gent que vingui, per saber com va anar l’actuació
dels diners, del sopar de cap d’any.
Sr. Miquel Folguera, si vols t’ho prepararé.
Sr. Miquel Campàs, entenc que ara no ho tinguis, el mateix es en el dinar d’homenatge del Sr.
Ramon Fuster i Rabés, que hi ha una despesa de càtering de 2.356 € també m’agradaria saber
el mateix les despeses del dinar, el viatge a Barcelona, les plaques del carrer a quina partida es
va ficar.

Sr. David Folguera, es va parlar de crear una partida i no es va fer.
Sr. Carles Palau, suposo, ara no ho tinc present, el dinar es devia contar a festes i les plaques a
cultura.
Sr. Miquel Folguera, el cap d’any va tot a festes, però el dinar del Ramon Fuster i Rabés, es
diferent perquè hi havia familiars, que se’ls va pagar el dinar, i la resta, ja t’ho faré arribar.
Sr. Carles Palau, suposo que el dinar a festes i el tema del calendari i les plaques cultura.
Sr. Miquel Campàs, es va parlar ja fa temps de crear la partida, i que jo sàpiga no s’ha creat, vull
saber si hi haurà una modificació pressupostària o es te previst crear aquesta partida.
Sr. Carles Palau, no perquè es va votar aquí que no, que s’inclouria tot a cultura i a altres
despeses.
Sra. Rosa Buira, vam votar que no per això, perquè hi havia la partida de cultura.
Sr. Carles Palau, tampoc podem crear una partida perquè estem en pressupost prorrogat.
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Sr. Carles Palau, a cultura.

Sr. Miquel Campàs, si ens podeu fer arribar els números.
Sr. Carles Palau, aprofito de l’últim ple em vas preguntar tres coses, i no se si va quedar prou
exposat, vas preguntar per l’assegurança de la Llar d’Infants, es una assegurança, no si se
t’enrecordaràs, era una factura d’una assegurança, vas comentar que s’havien unificat totes en
un corredor i aquesta anava a part, es una assegurança que es va fer al 2009, que es una
pòlissa d’assistència sanitària, que ve establerta en el reglament del funcionament de la Llar
d’Infants. Desprès em vas preguntar per l’obra de VODAFONE al carrer....
Sr. Miquel Campàs, que estem parlant de decrets o....
Sr. Carles Palau, be em vas preguntar sobre unes factures.... suposo que ja has acabat.
Sr. Miquel Folguera, es el mateix punt que es va tractar a l’altre ple.
Sr. Miquel Campàs, no a l’altre ple es va fer a precs i preguntes.
Sr. Carles Palau, doncs ja t’ho dic després, com que som factures, donava per fet que era en
aquest punt, ja t’ho contesto ara.
Sra. Montse Segura, de fet si que volem fer una pregunta referent, que també la vam fer l’altra
vegada, al material de neteja, de la compra del material de neteja, ja se que no hi ha la Nadir i
potser li hauria de preguntar a ella, però si vosaltres m’ho podeu.
Sr. Carles Palau, ho tinc apuntat, no ser si vols que t’ho contesta ara o desprès.

Sr. Carles Palau, vas parlar de les factures de Derquim, de l’Ajuntament i tal i com vas dir
Servinet està compromès a servir el material, la del consultori es el preu que es va Derquim pel
paper de camilla es mes barat, per això comprem a Derquim, hi ha una factura que fica Derquim i
consultori, es el paper camilla, i la factura que fica Derquim Ajuntament es el material de neteja
que utilitzen els agutzils pels carrers, bosses de basura, escombres, i altres coses. Servinet
continua prestant el mateix servei, fa la neteja i porta el material.
Sr. Carles Palau, teniu alguna altra pregunta?
El Ple resta assabentat del contingut d’aquests Decrets.

SETÈ.- MOCIONS
7è.1 MOCIÓ PER DEMANAR TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA AL CONGRES
DELS DIPUTATS QUE ESTUDIIN MODIFICAR EL CODI PENAL AUGMENTANT LES PENES
ALS ROBATORIS QUE AFECTEN LES INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS PÚBLICS
Atès els últims actes vandàlics
sostracció de cables ;

que han sofert alguns dels municipis de la comarca en la

Atès que normalment en les pòlisses d’assegurances dels Ajuntaments, el que es té cobert es
el robatori però no el furt, i la diferencia en la llei en el cas de furt s'entén aquella acció de
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Sra. Montse Segura, com que a les factures hem tornat a veure factures d’aquestes, i no va
quedar massa clar.

quedar-se amb "... les coses mobles alienes sense la voluntat del seu amo ...", i que per robatori
s'entén aquella acció que provoquen aquells que "amb ànim de lucre, s'apoderin de les coses
mobles alienes emprant força en les coses per accedir al lloc on aquestes es troben o violència
o intimidació en les persones ".
Les dues figures són molt semblants (ja que totes dues tenen com a finalitat apoderar-se de
quelcom que els és aliè i que té un legítim propietari) però molt diferents alhora (ja que mentre el
furt simplement esmenta l'acció de quedar-coses alienes, en l'altre cas (el robatori) s'esmenta el
apoderar-se de coses alienes mitjançant l'ús de la força o amb violència i intimidació de les
persones.
Atès que aquest actes estan tipificats com a delicte de furt, i aquest és menys greu que el de
robatori. I afegint que si els imports dels sostret no arriben al 400€ té la consideració de delicte
lleu;
Es proposa aprovar al Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en defensa de la seguretat i
protecció dels bens, instal·lacions, equipaments públics, una MOCIO per fer arribar a tots els
Alcaldes de la Comarca l’adhesió, per demanar conjuntament al CONGRES DELS DIPUTATS
que siguin revisats i augmentades les penes que s’imposen en l’actual Codi Penal als delictes
contra el patrimoni, en especial el furt en tot el que fa referència a conduccions, cablejat, equips
o components d'infraestructures de subministrament elèctric, d'hidrocarburs o dels serveis de
telecomunicacions, o d'altres coses destinades a la prestació de serveis d'interès general, i es
causi un menyscapte greu als mateixos actualment tipificat en l’article 235.3 CP, passi a ser
tipificat com a delicte de robatori.
S’ACORDA:
Primer. Instar al Congrés de Diputats de l´Estat Espanyol per a canviar la tipificació de Furt a
robatori, quan afecti a la sostracció en bens i serveis destinat al servei públic, i enduriment de
les penes actualment aprovades .

Sr. Carles Palau, això es una moció aprovada al Consell Comarcal, que ens l’ha fet arribar per a
que ens adherint a nivell comarcal a tots els pobles de la comarca.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, votaré que si, el grup popular ho va promoure.
Sr. Ramon Consola, nosaltres també ens adherim, jo vaig tenir la sort, be per desgràcia, per que
hi va haver molts furts i robatoris, hi va haver una comissió de diferents alcaldes de diferents
grups polítics, en el qual llavors vam demanar al Partit Popular de Madrid, en diferents reunions, i
el tema del furt ells ja el van canviar, en el sentit de que un furt, si no passa d’una determinada
quantitat es un furt, si no hi ha violència es un furt, si no hi ha un trencament d’una porta es un
furt, allí la llei va canviar perquè per exemple en l’espai agrícola, bàsicament va ser per això tot
es un espai obert, per tant no hi ha violència, ni trencament de portes, ni res, sempre es
considerava furt, llavors el que es va al ministre que així ho va considerar i aprovar va ser que es
computés el dany que provocava aquest furt i passes a ser robatori, perquè per exemple una
bateria que pot valer 50 €, aquesta bateria controla o un termòstat, o un comptador de temps, o
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Segon. Traslladar aquest acord a la Presidència del Congrés de Diputats de l´Estat Espanyol i a
cadascun dels grups parlamentaris que el composen.

arrenca un grup electrogen que arrenca un reg per aspersió quan hi ha una gelada, si aquella
persona roba aquella bateria i el reg no funciona i es moren tots els préssecs, no es el valor de la
bateria sinó el valor de la collita dels presseguers, per tant si enganxen a aquella persona
s’hauria considerat que era un robatori, això es va aprovar.
En el tema dels robatoris al be públic, es igual, també es va considerar, si es roba un cable
telefònic que produeix una determinat consideració de dany també es considera robatori.
El que no van acceptar, que si ho faran ara, es si un roba dos bancs, si els bancs valen quatrecents euros.
Sr. David Folguera, bancs d’assentat?
Sr. Ramon Consola, clar sinó nosaltres ja no estaríem fent això.
Sr. Carles Palau, home jo pel que recordo aquesta moció ve motivada quan a Sidamon els hi van
robar el cable de terra de les faroles i mes que res hi havia el perill físic de que algú toqués i
s’electrocutés i llavors la responsabilitat hagués sigut de l’Ajuntament i no del que va robar el
cable. Pel que recordo va motivar la creació d’aquesta moció.
Sr. Ramon Consola, avui la majoria de tomes elèctriques, segurament de tot el territori dels
voltants de Mollerussa, el cable de massa de terra que va a terra està tot robat.
Sr. Miquel Amorós, continua funcionant però.....
Sr. Ramon Consola, si en un moment que hi hagi una descàrrega elèctrica i estat prop te pot...
Sr. Carles Palau,

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Carles Palau, Antonio vols preguntar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, Convergència?
Sra. Rosa Buira, jo voldria fer un comentari sobre una instància genèrica presentada pel Sr.
Miquel Campas en data 26 de febrer, número de registre 194, i que es concretament sobre la
seva resposta, la resposta del Sr. Alcalde del 3 de març, número de sortida 304, be els que ens
movent en l’àmbit una mica administratiu ja sabem que tots els documents que entren i surten de
qualsevol administració pública, també en un ajuntament, o més en un ajuntament, han d’estar
registrats i per això porten aquest número de registre, es així no senyora secretaria, a part ens es
molt útil aquest número de registre alhora de localitzar aquest documents. Bé doncs trobem la
resposta del Sr. Alcalde força fiscalitzadora, subjectiva i que aquella transparència que ha de
transmetre confiança als ciutadans que diu el seu codi ètic, pensem que està força opaca, si em
permet llegiré textualment la seva resposta:
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Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (4 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup
PPC).

“Així doncs un cop examinada la vostra petició i considerant que la quantitat de dades
sol·licitades pot no ser del tot necessària..

Nosaltres considerem que si que es necessària.
...per a que pugueu desenvolupar la vostra tasca com a regidor i que és obligació d’aquest
Ajuntament vetllar per la protecció d’aquestes dades, us autoritzo a consultar el llistat de
registres d’entrades i sortides compresos entre les dates 15/06/2015 i 31/12/2015 amb les
següents condicions:


que concreteu, en la mesura del possible, amb quina finalitat sol·liciteu l’accés, l’àmbit
d’actuació municipal que és del vostre interès, els possibles subjectes afectats o un
període de temps més concret.

Segona condició


Tindreu accés a consultar el registre d’entrades i sortides
l’Ajuntament;

dins de les oficines de

Totalment lògic i coherent, pensem
no a obtenir una còpia del mateix. Podreu demanar còpia dels documents concrets que
siguin indispensables
Indispensables? No se qui marcarà aquest criteri

Be només es un petit exemple del tracte que rebem els regidors de l’oposició dins l’Ajuntament,
escrits com aquest, penso, que no generen confiança, que no estan basats en la transparència, i
que el exposen força rigorositat, la transparència per nosaltres es alguna cosa mes que fer
pública l’agenda de l’alcalde, pensem que transparència també es no posar traves a donar
informació i mes als regidors que tenen tot el dret a tenir aquesta informació. Només era un petit
comentari.
Sr. Carles Palau, molt bé, no recordo tot el text de l’escrit, l’has llegit tot o t’has deixat la primera
part, pregunto es que no ho recordo, no se si havia un encapçalament.
Sra. Rosa Buira, he deixat per no avorrir a tothom, doncs he llegit la teva resposta.
Sr. Carles Palau, si m’ho permet ho llegiré jo tot, perquè si no m’equivoco feia referència a un
dictamen l’Agència de Protecció de Dades.
Sra. Rosa Buira, es que la llei de protecció de dades, hi és.
Sr. Carles Palau,
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per desenvolupar la vostra funció de regidor. Aquest documents seran revisats per si
contenen dades d’especial protecció contemplades en la LOPD i en l’article 164.3 del
TRLMLC.

“En referència al vostre escrit de data 26/02/2016 i amb número de registre d’entrada 194 on
demaneu un llistat dels registres d’entrada i sortida d’aquest Ajuntament compresos entre les
dates 15/06/2015 i 31/12/2015 i un cop consultada la legislació actual i el posicionament de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, us transcric la conclusions del Dictamen 50/2015 de
l’ACPD:
“La legislació de règim local reconeix un dret d’accés als regidors a informació que pugui
resultar necessària per al desenvolupament de les seves funcions (article 164
TRLMRLC), en relació amb el qual caldrà tenir en compte la normativa de protecció de
dades personals quan aquesta informació contingui dades de caràcter personal.
L’aplicació del principi de qualitat de les dades (article 4 LOPD) exigeix, en la mesura del
possible, fer una ponderació respecte les dades personals incloses en el conjunt de la
informació sol·licitada, especialment si es tracten dades sensibles (article 7 LOPD), per
tal que no es comuniquin més dades de les estrictament necessàries per assolir la
finalitat legítima que justifica l’accés, això és el desenvolupament de les funcions que
corresponen als regidors.

Per aquest motiu, podria ser convenient que els regidors concretessin, en la mesura del
possible, amb quina finalitat sol·liciten l’accés, l’àmbit d’actuació municipal que és del seu
interès, els possibles subjectes afectats o un període de temps concret, als efectes de
valorar la pertinença o no de facilitar-ne un accés parcial, sempre que això no impedís
exercir la funció de control que tenen atribuïda.
Un cop els regidors accedeixin a informació municipal per raó de les funcions legalment
encomanades, aquests s’han de regir pel deure de reserva imposat per la normativa de
règim local i, en la mesura que aquesta informació contingui dades personals, pel principi
de finalitat (article 4.2 LOPD) i el deure de secret (article 10 LOPD).
L’aplicació supletòria de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern al cas concret plantejat no desvirtuaria aquestes
consideracions.”
Evidentment pot semblar restrictiu, però et recordo que tu, no fa gaires plens, me vas dir que la
legislació i la legalitat l’hem de complir, jo en cap moment us he negat l’accés, i jo l’únic que he
fet es aplicar aquest dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que reconeix,
perquè el teniu i no s’ho ha negat, l’accés igualment que tots els regidors, perdó, que tots els
ciutadans, els regidors teniu accés a tota la informació de l’ajuntament, els regidors amb un plus
perquè es per desenvolupar la vostra feina, i teniu accés a tota la documentació que necessiteu
per desenvolupar la vostra tasca, no a tot en general, val, llavors vosaltres també teniu la
obligació de vetllar per tota la informació i tota la documentació, per lo tant les limitacions o lo
que tu dius que son limitacions, ve marcat al dictamen, no he posat ni mes ni menys, i de fet el
regidor va poder venir, consultar lliurement, se li va donar tot, menys dos documents, si no em
falla la memòria, que eren dos certificats d’empadronament que evidentment son dades
personals i no se us va facilitar.
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Per la informació de què es disposa, en el cas concret examinat, facilitar als regidors
l’accés a tots els documents que consten en el Registre d’entrada i sortida des del mes
d’agost de 2015 en endavant podria forçar aquest principi de qualitat i suposar un risc
per a la correcta protecció de la informació personal dels afectats, atès el volum
d’informació sol·licitada, l’elevat nombre de possibles persones afectades i la diversa
naturalesa de la informació personal que s’hi podria contenir, entre la qual, no seria
possible descartar-ne dades que requereixin una especial protecció.

Sra. Rosa Buira, sempre hi ha la opció d’interpretar la legislació amb una rigurositat o amb una
certa flexibilitat.
Sr. Carles Palau, corres el risc de ser molt flexible i a vegades surts perdent.
Sr. Ramon Consola, els regidors podem mirar tota la documentació.
Sr. Carles Palau, que necessiten per la seva feina, la llei diu, la documentació necessària per
desenvolupar la seva tasca.
Sr. Ramon Consola, podem mirar tota la documentació, ara treure la documentació, fotocopiar la
documentació, llavors si, però no, de mirar-la la podem mirar tota, i a més jo crec que no caldria
ni demanar-te permís.
Sr. Carles Palau, la llei ho fa que
Sr. Ramon Consola, no, una altra cosa es quan s’ha fet una fotocòpia del document, llavors si
que s’ha de demanar permís per sostraure aquest document, mirar un expedient, com a regidors,
podem mirar tots els expedients.
Sr. Carles Palau, però que us he negat aquest dret, la meva pregunta es aquesta.
Sr. Ramon Consola, no, ara tenim un debat aquí de si es llei o si no es llei, jo només vinc a
aclarir el tema.
Sr. Carles Palau, jo l’únic que vaig fer, vaig rebre la sol·licitud del Miquel, vaig mirar la informació
que teníem de l’Agència de Protecció de Dades i havia això i vam aplicar aquest criteri, i punto se
us va donar accés a tot, se us va donar les fotocòpies que vau demanar, menys aquestes dos,
una o dos, ara no m’enrecordo de quantes eren i quan vau tornar la següent vegada, que vau
demanar mes informació fins al febrer-març vam aplicar el mateix sistema.

Sr. Carles Palau, si llegeixes el dictamen de l’Agència de Protecció de Dades, es el que diu, mes
que res per no donar un excés de formació, i vetllar per la protecció de dades, només es aquest
el sentit.
Sra. Rosa Buira, la llei de protecció de dades la entenem i la respectem però penso que, com
t’he dit abans, hi ha maneres d’interpretar.
Sr. Carles Palau, aquesta discussió la vam tenir al revés quan parlàvem de les gravacions, que
tu defensaves molt la llei de protecció de dades i jo la llibertat, la transparència, vull dir. Ara ho
fem al revés, jo estic defensant la llei de protecció de dades i tu demanes l’accés.
Sr. Rosa Buira, la protecció de dades hi es el que passa es que quan hi ha uns drets, penso que
aquests drets no es poden saltar.
Sr. Carles Palau, es que no s’han saltat, heu tingut accés a la informació. Alguna altra cosa?
Sr. Miquel Campàs, pregunta per l’obra de VODAFONE del carrer Via Ferrea, esmentada
anteriorment.
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Sra. Rosa Buira, el que passa es que aquesta condició de que s’hagi d’explicar amb quina
finalitat es sol·licita la informació.

Sr. Carles Palau, perdona, m’havia marxat del cap, sort que m’ho has recordat. M’has preguntat
per l’obra de VODAFONE del carrer Via Ferrea.
Sr. Miquel Campas, el decret deia pel carrer Jaume I.
Sr. Carles Palau, correcte, VODAFONE va presentar la seva sol·licitud dient que travessaria Via
Ferrea i aniria voltat Jaume I pel darrera, finalment van arribar a un acord, tècnicament van dir
que era mes fàcil entrar pel davant de la casa, i només van travessar la Via Ferrea. Gràcies al
teu avis o al teu toc d’atenció, dis-ho com vulguis, ens van tornar a entrar la modificació de la
llicència i es va fer un altre decret o es va modificar la llicència.
Sr. Miquel Campas, aquesta obra ja està acabada, suposo, però suposo que com l’heu mirat o la
mireu, per treballar aquesta empresa aquí va arrencar uns setos de la via, entre la valla
metàl·lica que va ser un contracte que es va fer amb ADIF, amb unes condicions i van ser uns
setos, els replantarà aquests setos? Perquè hi ha un contracte amb ADIF que es va fer quan el
Ramon Consola era alcalde i vam poder vallar tota la via des de el pont de Bellvís fins al silo, per
evitar accidents i per desgràcia ja han passat en aquest poble, en aquest contracte, el
manteniment del tram de la valla i del setos es a càrrec de l’ajuntament, llavors vull dir clar, que
si ve una empresa que la seva finalitat es millorar una xarxa, llavors penso que la mateixa
empresa es la que hauria de reposar aquests setos.
Sr. Carles Palau, igualment que ha reposat el terra i el formigó, ha de reposar els setos, això està
claríssim.
Sr. Miquel Campàs, mes que res perquè hi ha un hueco d’uns tres metros aproximadament que
no hi ha setos, el contracte amb ADIF, hi ha setos que estan morts i s’haurien de replantar, es
una tasca que correspon a l’ajuntament, i es una llàstima.
Sr. Carles Palau, ara que fas referencia al contracte d’ADIF suposo que la neteja de l’interior de
la via es feina seva, pregunto.

Sr. Jaume Amorós, preguntar-li al David, per la ordenança del frontó.
Sr. David Folguera, la ordenança del frontó, la tenim aquí aturada, la va aturar la Pilar quan va
marxar, i ara la tornem a tenir aquí, activada, i suposo que algun dia la portarem, faltava un
informe econòmic també, el que costa.
Sr. Carles Palau, per justificar la taxa necessites un informe econòmic de la depesa.
Sr. David Folguera, també passava una cosa que, no se si no es van entendre be, al ser una
taxa si no l’aprovàvem abans de final d’any no la podíem aplicar, al ser una taxa, bueno que si
l’aprovàvem ara la podíem començar a utilitzar, i el que pensàvem era que si no l’aprovàvem
abans del desembre no la podíem aplicar, i per tant la teníem aturada, però la tenim pendent, ara
els del futbol també ens han demanat una targeta i els del frontó ja la estan provant el tema de
les targetes, aquests de forma gratuïta com altres estan utilitzant el pavelló, i els altres hauran de
venir a carregar-la a l’ajuntament.
Sra. Rosa Buira, volia fer un comentari a la regidora d’ensenyament però com que no hi es ella,
el faré a tot l’equip de govern, ens hem assabentat que properament es rebrà una subvenció de
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Sr. Miquel Campàs, si, perquè nosaltres no podem entrar a la via sense permís, podem entrar
amb permís, que ha vegades s’ha fet per reparar la valla, a través del guarda de l’estació ens
deia de tal hora a tal hora, per evitar accidents.

la Diputació de 23.625,00 € en concepte d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal corresponent al curs 2014/2015, la Diputació va pagant un tant
per cada matricula, per anys lectius i be, sempre van endarrerits, ara es cobra la del 2014/2015,
es una bona notícia, suposo que deveu estar contents, perquè sempre dieu que la Llar d’Infants
es tant deficitària, que no es poden destinar dinars, i a més a més us heu vist obligats a pujar el
preu del dinar a 0,50 € per nen, realment deu ser una situació força complicada perquè si 120 €
al mes es una solució, benvinguda sigui aquesta solució i que aquesta penalització a les famílies
tampoc els hi suposarà tant greuge, felicitem per la subvenció i esperem que amb la
transparència i la bona gestió que us caracteritza aquests 23.625,00 € siguin destinats
íntegrament a fer millores a la llar d’infants, suposo que estem tots d’acord que la llar d’infants es
un servei deficitari o no deficitari, es un servei municipal necessari, jo diria que imprescindible per
conciliar la vida familiar i laboral a tots els pobles, Bell-lloc sortosament el tenim, el podem gaudir
i hem de l’hem de mantenir costi el que costi. Be només es aquest comentari.
Sr. Carles Palau, be jo et voldria fer unes puntualitzacions, nosaltres no hem dit en cap moment
que no es poden destinar diners a la llar d’infants, reconec i jo soc el primer que ho he dit, que la
llar d’infants es deficitària, però jo no he dit mai que no es poden destinar els diners, tinc aquí els
comptes de la llar d’infants, vale, el curs 2014/2015 es van ingressar 78.700,00 € contant els
23.000,00 € que acabem de rebre aquesta setmana de la Diputació, perdó hem rebut la
notificació no el ingrés, et repeteixo els ingressos del curs 2014/2015, van ser 78.700,00 € i les
despeses 126.128,00 € es a dir un dèficit de menys 47.000,00 €, vale, jo soc el primer que dic
que els serves púbics no s’han de regir, no busquen el benefici econòmic, el que busquen es el
benefici social, però un servei públic tampoc pot ser un pou sense fons. Pel que fas que dius que
hem augmentat nosaltres mig euro, no el que ha passat es el proveïdor del menjador ha pujat
mig euro el dinar, llavors...

Sr. Carles Palau, podem buscar un altre proveïdor mes barat, però el que et vull dir es que
quedar-se a dinar no es obligatori, i el quedar-se a dinar agafant menú tampoc, et pots quedar a
dinar portant la carmanyola de casa, jo no trobo just repercutir a tot el poble, o a tot el col·lectiu
de pares de la llar d’infants la despesa que provoca en aquest cas el dinar o el menú que
segurament no fan anar tots els pares de la llar d’infants, llavors per igualar que hem de fer, el
que no es queda a dinar o porta la carmanyola li he de donar mig euro al dia, perquè m’estic
gastant mes al menjador amb el que es quedar a dinar, jo crec que si el proveïdor ens ha pujat
mig euro, l’ha de pagar qui utilitza el servei, que es un servei optatiu i que no utilitzen tots els
pares, senzillament es això.
Sra. Rosa Buira, perquè normalment en una llar d’infants, els que utilitzen aquest servei es
perquè realment necessiten el servei de menjador per conciliar la vida laboral i familiar, els nens
d’un any no els acostumen a deixar a dinar a l’escola si realment no es una necessitat familiar
imperiosa, després no es massa freqüent i gens normal que a mig curs, i en aquest cas si que se
de que parlo, a mig curs canviem les regles de joc, quan es fixa un preu de menjador, comencem
al setembre i l’acabem al juny, el deixar-se canviar el preu del dinar al gener, es una mancança
de voluntat de negociació diria jo, perquè penso que no tocava i això s’havia de gestionar d’una
altra manera, a part considero que aquests 120,00 € al mes no poden solucionar gran cosa, però
insisteixo que s’havia de negociar d’una altra manera, perquè ningú canvia les regles de joc a
mitja cursa.
Sr. Carles Palau, és una manera de veure-ho.
Sra. Rosa Buira, és una manera de veure-ho, i es el que passa a totes les escoles de tot arreu, i
a les llars d’infants i en aquest cas si que sé de que parlo.
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Sra. Rosa Buira, no és normal que a mig curs es canviïn els preus.

Sr. Carles Palau, si el tema és mig euro, buscarem un altre proveïdor que faci un menú més
barat.
Sra. Rosa Buira, vosaltres sabeu quin proveïdor heu d’utilitzar i quin servei us ha de donar, i
suposo que la gestió la porteu vosaltres, però no es massa normal que passin aquestes coses,
es podia gestionar d’una altra manera.
Sra. Carles Palau, nosaltres ho hem gestionat així.
Sra. Rosa Buira, la gestió es vostra i ho hem dit moltes vegades, i les decisions son vostres, i a
nosaltres ens toca posar-les en entredit o criticar-les carinyosament.
Sra. Ramon Consola, en el compte d’explotació que has comentat, quina despesa tenim de
gasoil, llum...
Sr. Carles Palau, gasoil 6.000,00 € aprox, llum 4.000,00 € aprox.
Sr. Ramon Consola, i neteja?
Sr. Carles Palau, neteja 16.000,00 € aprox.
Sr. Ramon Consola, jo crec que no s’ha fet la repartició proporcional, suposo que deu ser per la
subvenció.
Sr. Carles Palau, suposo que a la subvenció donem dades reals.
Sr. Ramon Consola, be deixem-ho aquí, perquè si entrem en debat això ens perjudicaria, però
els números, la caldera que calenta tots els col·legis, també dona calor a la Llar de Jubilats.
Sr. Carles Palau, a la Llar de Jubilats no.

Sr. Carles Palau, fem una cosa, son 6.000,00 de gasoil i 16.000,00 de neteja son 22.000,00
menys els 47.000,00 de dèficit d’abans son 25.000,00 €.
Sr. Ramon Consola, a les escoles hi ha un dèficit negatiu real d’uns 22.000,00 €.
Sr. Carles Palau, a la llar?
Sr. Ramon Consola, a la llar.
Sr. Carles Palau, acceptant aquestes modificacions que tu dius, si.
Sr. Ramon Consola, un dèficit que el poble pot assumir.
Sr. Carles Palau, no fico en dubte això que dius, jo soc el primer que diu que hem de buscar el
benefici econòmic hem de buscar el benefici social, per això estem, per això paguem els
impostos i per això les administracions ofereixen serveis.
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Sr. Ramon Consola, a la Llar d’Infants, això es el mateix que la neteja, la neteja se neteja tot,
s’acalenta tot.

Sr. Ramon Consola, perquè aquí al poble a tot arreu hi ha pèrdues, per això hi ha els impostos,
s’ha de cobrir les festes majors, un centre de dia, la llar de jubilats, el polígon, el centre dels
padrins, per això hi ha els tributs. El compte d’explotació que has donat els paràmetres s’haurien
de netejar, deixem-ho així.
Sra. Rosa Buira, jo penso que un ajuntament te uns serveis que ha d’oferir, i un dels sectors que
s’ha de protegir especialment, es el sector infantil de 0 a 3 anys, i el sector de la gent gran, i aquí
no hem d’escatimar, i mes en la societat actual que el sistema de funcionament familiar ha
canviat i que a les famílies tothom treballa i necessita una atenció extra per aquestes criatures, i
penso que des de l’ajuntament hem de donar facilitats i no penalitzar aquests serveis, que crec
que hauríem de prioritzar tant els nens molt petits, de 0 a 3 anys, fins que el departament no
decideixi que els de 0 a 3 anys han d’estar a les escoles, que ja s’està fent alguna intentona, hi
ha pobles, com per exemple Sidamon farà un pla pilot el curs vinent, perquè hi ha pocs nens a la
llar d’infants i des de el departament tutelaran la llar d’infants, estan en pla pilot, el departament
de moment no fa el gesto d’incloure’ls a les escoles però els ajuntaments si que hem de fer el
gesto de donar-li tot el suport a aquesta franja d’edat i després també a la franja d’edat de la gent
gran, perquè es el sector mes desprotegits de la societat, i crec que com ajuntament hem de fer
tots els esforços i mes per cobrir tots aquests dos sectors, els altres serveis em podem fer de
mes i de menys, però d’aquests dos han de ser els últims que s’han de perdre en un ajuntament.
Sr. Carles Palau, si estic d’acord amb tu, m’ha quedat clar.
Sra. Rosa Buira, per tant no hem de penalitzar ni molt menys.
Sr. Carles Palau, estic d’acord només tenim una petita diferència de gestió, en el fons estem
d’acord.
Sra. Rosa Buira, perfecte.
Sr. Ramon Consola, jo m’agradaria, si em permets.

Sr. Ramon Consola, a mi que m’agrada la història, i com tots ja sabeu que ens han denunciat a
fiscalia, demanaria que la Rosa llegeix lo que es denúncia a fiscalia, i que aquesta denúncia
constés a l’acta perquè si el dia de demà, d’aquí cinquanta, cent, cent-vint anys, dos-cents anys,
algú mira, perquè les actes al final es la història d’un poble, i quan algú mira la història del poble,
mira les actes de l’ajuntament, i així sap realment el que va passar en aquest temps, per tant
nosaltres com que som part implicada, nosaltres i la resta de regidors a través d’aquesta
denúncia, voldríem que aquí a Bell-lloc aquests moments, que hi va haver una persona va
denunciar als regidors de Bell-lloc, i voldria que això es titulés la denúncia d’un covard, i dic la
denúncia d’un covard, en el sentit que no ha sigut lo suficient valent per ficar la firma i aportar
proves, llavors Rosa si vols.
Sra. Rosa Buria,
“Sr./Sra. Fiscal,
em poso en contacte amb vostè ja que estic convençut que durant anys a l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell s’han dut a terme conductes no ajustades a dret.
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Sr. Carles Palau, i tant.

Hi ha molts rumors sobre actes il·legals fets pels anteriors consistoris encapçalats pel Sr. Ramon
Cònsola i d’actituds mafioses fetes per aquest senyor. Algunes les he pogut comprovar
personalment i altres no, tot seguit li faig una relació d’algunes d’aquestes conductes il·legals:








en l’acta del Ple del Cartipàs de l’any 2011 es pot veure reflectit com el senyor Cònsola
reconeix que els regidors cobraran un sou mensual per estar a l’Ajuntament i que aquest
sou inclou les assistències als òrgans col·legiats. Posteriorment pot comprovar com
aquests senyors han estat cobrant un sou mensual i, a més a més, les assistències a
Plens. Tinc entès que no es poden cobrar percepcions regulars ni periòdiques. Crec que
haurien de tornar els diners cobrats de més.
ha set habitual aquets darrers anys que es emanessin subvencions per uns conceptes
concrets i un cop atorgades es destinessin els diners a altres assumptes, (un cas concret
és la compra d’un altaveu portàtil a traves d’una empresa de mobiliari amb els diners
obtinguts per una subvenció de mobiliari de la biblioteca).
s’han fet negocis amb algun empresari i en compte de facturar les feines s’han
compensat amb concessions administratives.
hi ha rumors sobre que el senyor Cònsola ha aprofitat el seu càrrec a la Diputació per
desviar d’amagat recursos d’aquesta administració cap a altres llocs.
ha donat llicències urbanístiques que no s’ajusten a la legalitat ja que, per exemple, la
normativa diu que han de tenir teulada inclinada i amb teula. N’hi ha que són de teulada
plana i sense teula.

Hi ha altres conductes irregulars que es comenten però que no reflecteixo en quest escrit ja que
no n’he tingut coneixement directament.
He esperat fins ara per fer aquesta carta perquè hi ha hagut un canvi en l’Ajuntament i crec que
ja es hora de fer net del tot.
Un cop exposat tot us vull demanar que inicieu una investigació per esclarir aquest i altres temes
que sorgeixen i que només fan que embrutir la nostra societat. També que pregueu les mesures
necessàries per a que si hi ha algun responsable de delicte, aquest passi davant del jutge tant
aviat com sigui possible.

Un veí de Bell-lloc d’Urgell.
Data 10 de desembre de 2015, registre d’entrada 1027/15.”
No s’adjuntava documentació.
Sr. Ramon Consola, i ara si em permets faré un esment referent a la denúncia.
Sr. Carles Palau, perdó, un moment, el registre d’entrada d’on és.
Sra. Rosa Buira, del jutjat de la Fiscalia Provincial de Lleida.
Sr. Carles Palau, gràcies.
Sr. Ramon Consola, primer de tot, ja que es fa esment a les teulades, felicitar-te per haver retirat
el punt, d’acord, el nostre grup si tirés això endavant, suggerim que ens fiquem d’acord i amb
aquestes mancances que ara tenim que creen totes aquestes denúncies, aquesta problemes
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Gràcies.

tècnics i administratius i aquesta veu que córrer pel poble que son coses urbanísticament que no
perjudiquen ni al municipi ni a les seves persones, que son coses cosmètiques ho diem així,
seria l’ocasió de reparar-ho tot, estic parlant de finestres, colors de façanes, llibrets de porta,
teulades, etc, jo crec que nosaltres estarem a l’altre costat i heu de ser vosaltres qui heu de tenir
la iniciativa, també dic una altra cosa, nosaltres amb la Col·lectivitat de Regants vam parlar que
si avui el punt anava com anava, nosaltres podíem acceptar, i d’aquí quinze dies proposaríem
unes modificacions per a que ells poguéssim fer les canonades, si vosaltres ho feu encantats de
la vida, perquè entenem que ha de ser l’equip de govern qui ha de fer la proposta, si això es
dilapa mes de quinze dies, també dic, nosaltres també farem el que haguem de fer.
I ara dit això, i envers el tema de la denúncia, jo li volia dir Sr. Alcalde, Sr. Carles Palau, com
alcalde i com a persona m’ha decebut una mica referent en aquest aspecte i ara li explicaré el
perquè per a que després vostè pugui debatre.
Com be ha dit la meva companya la Rosa Buira, el dia 10 de desembre va entrar una denúncia a
Fiscalia a Lleida, el dia 23 de desembre vostè va fer una assemblea a la sala multifuncional on
es va dir que cobràvem a legal, jo no se si a legal o no ho se, però sapigueu una cosa no érem
els que cobràvem a legal o legal, érem tots els regidors des de el 2004 fins als 2015, tots vam
cobrar amb el mateix patró, perquè aquest patró es va establir després de la moció de censura
d’ERC i de Convergència, en aquell moment d’alcalde el Sr. Roure, i jo tinent d’alcalde, amb la
complicitat de tots, secretari Sr. Victor i es el que va establir al cartipàs municipal del 2004.

L’endemà reuneixo a tots els regidors, a tots, els que havien estat ara i als d’abans, nostres de
Convergència, a més gent mes a prop com si diguéssim nostra, els hi explico la trucada, els hi
dic el que hi ha, i els hi dic el que penso, a partir d’aquí, el que penso que ens preguntaran, es
com aquell que hi va a un examen de física de com a professor li preguntarà d’aquesta matèria,
te la prepares i te la pregunta, justament jo em vaig preparant el tema del sous, jo com que tinc la
memòria que tinc i tocant tants articles, des de que he estat a l’ajuntament 2004 fins ara tinc
totes les llibretes amb totes les reunions que hi he estat amb qui, a l’hora, que he parlat i les
decisions que s’han pres, ho tinc tot, jo vaig agafar aleatòriament les llibretes, les vaig ficar dins
en una cartera, tinc tots els plens de l’ajuntament, son coses que a vegades ho guardes, perquè
li pots ensenyar als nets, vaig agafar els plens, vaig agafar els plens del cartipàs 2004, 2007 i els
vaig ficar a la cartera, vam anar a la Guardia Civil, i el Miquel em va voler acompanyar,
t’acompanyaré, li vaig dir a la Guardia Civil que aniria amb l’advocat, van dir que no hi havia cap
problema, que portés a qui vulgues, i quan arribem allí a ell no el deixaven entrar, jo li dic o
entrem tots o no entrem ningú, jo com que no he fet res, agafem el portante i marxem ja vindreu
a Bell-lloc, al final ens deixen entrar, en un lloc bastant desagradable, perquè semblava un zulo,
estem parlant de 3 m d’ample x 4 m de llarg, dos taules, cinc persones i comencen a preguntar,
jo quan comencen a preguntar, agafo la cartera la fico damunt de la taula, trec la meva
documentació, ell aparta uns papers, i la nostra sorpresa era que hi havia dos carpetes com
aquestes, damunt de la taula, una blava i una altra groga, aquestes carpetes normalment no
surten de l’ajuntament, son internes i dels regidors, estem parlant del dia 21 de febrer, la primera
sortida de documentació de l’ajuntament es el 25
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Al mes de gener, comença comentaris pel poble que ens havien denunciat a Fiscalia, el 15 de
febrer, em truca la Guardia Civil i hem diu que era la Guardia Civil, la Guardia Civil nomes et pot
trucar per contrabando o per armes, jo no tinc ni una cosa ni l’altra, no soc caçador, no tinc
escopetes, contrabando no faig, de tabac a Andorra no vaig a comprar, llavors, perquè se me
demana, em diuen que es per una malversació de cabals públics, jo no he robat res, degut a
que, son unes indemnitzacions que vostè cobrava de l’ajuntament, jo ja em monto la mateixa
pel·lícula, deuen ser els sous que nosaltres estàvem cobrant de l’ajuntament, jo encara no havia
vist la denúncia, jo li pregunto a la Guardia Civil, escolti que em pot dir qui m’ha denunciat, això
no li puc dir, doncs perfecte.

Sr. Carles Palau, el 25 de que?
Sr. Ramon Consola, de febrer, que ve la Guardia Civil aquí per tant la primera sortida de
l’ajuntament de documentació es el 25 de febrer, quatre o cinc dies després d’haver anat jo a
declarar a Fiscalia, això es el que consta al registre de l’ajuntament.
Sr. Carles Palau, no.
Sr. Ramon Consola, si, si.
Sr. David Folguera, nosaltres ho sabíem i hi era.
Sr. Carles Palau, el primer escrit demanant informació era del gener.
Sr. Ramon Consola, i de quin registre va sortir?
Sr. Carles Palau, del que vau consultar vosaltres.
Sr. Ramon Consola, no, no hi es.
Sr. David Folguera, hi es del 28 o 29 de gener.
Sr. Ramon Consola, no hi ha ni entrada ni sortida de l’ajuntament.

Sr. Ramon Consola, continuo, tenim realment el primer registre nosaltres el tenim el dia 25 de
febrer amb el registre que tenim. El dia 4 de març em reuneixo amb tots els regidors, perquè els
hi comunico a tots, es a dir nosaltres i regidors d’ERC, en aquest cas la Divina, el Cadens, tots
per assabentar-los del problema aquest, i del perquè ens estaven denunciant, perquè al final
aquesta persona que va denunciar, em volia denunciar a mi, però indirectament a denunciat la
manera de cobrar dels regidors, tots cobraven de la mateixa manera, vol dir quedaven tots
denunciats, llavors dic mireu aquesta persona no sabem qui es i ens ha denunciat, el dia 11
passem una carta explicant a tot el poble, veient que les coses s’anirien complicant i ens
estimem mes explicar-lo, el dia 12 això surt al diari, el dia 14 em truca el senyor alcalde a la
tarda, a les cinc de la tarda, i em diu que ens hauríem de veure i fer una assemblea per rebaixar
la tensió de tot el poble. Jo en aquell moment li dic que com es que no m’ha trucat abans, i vostè
em diu perquè es secret professional, i com es que em truca ara, continua sent secret
professional.
Sr. Carles Palau, no, perquè tu vas escampar la noticia.
Sr. Ramon Consola, no, no a veure jo continuo, perquè jo li dic que nosaltres ens hem de reunir i
que ja el trucarem, però parlant de de secret professional, els alcaldes son els caps d’una
comunitat, i en una comunitat sempre acostuma a haver problemes, i tots els que hem sigut
alcaldes, jo i la majoria d’alcaldes, quan alguna persona de la comunitat te problemes, el secret
professional, que vol que li diga, a mi em sembla que ningú ho compleix, si es que s’ha de
complir, jo es la primera vegada que algú m’ha dit que es secret professional i miri que he passat
per casos complicats, segurament mes que vostè, segurament eh, segurament, i de mes secret
professional però normalment, el que es fa, s’avisa a la persona en concret i se li diu que aquí ha
vingut fulano i hi ha un problema, que s’atengui a les conseqüències, i a partir d’aquí ell ja sap el

25

Codi Validació: 4ZKPLJ36E3JKCWMQQZ3666CF4 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 35

Sr. Miquel Campas, quan ho vaig mirar no hi era.

que hi ha. Vostè en cap moment ens va avisar, i sense saber-ho ens han dit que vostès, a
primers de gener ja ho sabien, que per això corria la veu pel poble.
Sr. Carles Palau, a meitats de gener.

Per això li estic dient que, penso de fet, ara parlo personalment, primer ens ho havia de dir, ens
ho havia de dir com a grup, a nosaltres i a la resta de companys d’ERC, nois està passant això, i
l’altra jo penso que vostè, la seva resposta no era la correcta per què al final, això quedarà
arxivat o serà un jutjat el que determini el jutge i haurà molta gent que no està d’acord, però
bueno de moment nosaltres ja em pringat, però aniré mes lluny aquesta setmana passada van
venir els de Fiscalia, aquesta setmana passada van tornar a venir, el secret professional ja s’ha
trencat, ningú ens ha dit res, ara ja ho sabem tots, ja ho sap tothom, ja ho sap tota Espanya que
a Bell-lloc hi ha hagut una denúncia, la setmana passada va venir la Guardia Civil i ningú ens ha
dit res, miri senyor Carles, jo vaig apostar per vostè i ara s’enrecordarà d’una cosa acabades les
eleccions vostè pujava les escales, jo era alcalde, i el dia que vam pujar les xifres de les
votacions, li vaig donar l’enhorabona perquè havia guanyat per 26 vots, i vostè em va dir
mantindràs la paraula, t’enrecordes d’això, si mantindria la paraula de que la llista mes votada
seria la que manaria, i et vaig dir si, mantindré la paraula, soc home de principis, durant aquells
quinze dies vaig tenir moltes pressions, per par de gent nostra, i per part de gent que segurament
l’havien votat a vostè, perquè el nostre grup estigués a l’alcaldia, jo sempre, ho poden dir els
companys, vaig defendre la postura, perquè soc home de principis, perquè sempre he dit que la
llista mes votada seria la que manaria, i així em vaig mantenir, penso que no se’ns ha pagat amb
la mateixa moneda, i ara parlant del tema de no voler trucar-nos per això, l’altre dia justament el
dia 12 d’abril, vam venir els Mossos d’Esquadra aquí a demanar documentació per una moció
que vam aprovar pel Parlament pel tema de la independència, en el qual encara no havíem sortit
per la porta, ja teníem tots una carta per dir-nos que havien vingut els mossos, llavors també ha
d’haver un secret professional, no ho se, ara clar que si el secret professional s’ha de tenir si ve
la Guardia Civil i amb els Mossos no, igual resulta que es el tema de colors, no ho se.
Jo, aquí acabo i ja li he dit que estic molt decebut, però ara li faig unes preguntes:
1. Si un treballa, i en teoria treballaré, sense fer cap descosit, en aquest cas amb els
regidors, i en treballat sacrificant amb alegria i no hem fet cap descosit i hem deixat el
poble be, s’ha de cobrar? Si o no.
2. Com van sortir aquells expedients? Com es que no van sortir pel registre?
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Sr. Ramon Consola, jo li dic que a meitats de gener, la veu ja corria pel poble, a mi encara no
m’havien dit res de Fiscalia, continuem, a la nit fem la reunió jo li truco i vostè em diu que ens
hauríem de veure per fer l’assemblea, jo li dic que ara no son moments de fer assemblees
perquè la meva gent està molt calenta, i l’únic que farien es prendre mal, això primera, segona
nosaltres no tenim que fer cap assemblea, perquè hi ha una carta, hem sortit al diari, estem tots
emmerdats, les nostres famílies, els nostres fills, i els nostres nets per tant ja serà el que hi hagi
de ser, el que surti, i vostè me diu, home hem de pensar en el poble, jo li dic, si perquè qui fica la
denúncia realment havia de pensar en el poble, perquè es un veí del poble, i això ho havia de
tenir clar, i en aquell moment fracturava el poble, i l’ha fracturat, jo el veig a vostè molt tens i molt
alterat, patia pel poble, i jo li dic mira li faig una proposta, fem una cosa, agafem un document on
hi hagi tots els grups polítics i diguem que aquí tots els regidors de Bell-lloc, tots, tots, perquè al
final son tots els denunciats, els de Convergència, els d’ERC, aquells, els altres son tots, tots els
regidors de Bell-lloc han cobrat legalment, la seva resposta va ser ràpida i fulminant, jo la ma al
foc no la fico per ningú, val, jo li contesto jo la ma al foc tampoc ni per vostè ni per ningú, per tant,
no la fico per ningú, perquè vostè estava una mica queixós que al poble es deia que la denúncia
havia sortit de l’ajuntament, tampoc em mullo si ha sortit o no, de la mateixa manera que vostè
em diu que no es mulla, jo tampoc em mullo en aquest aspecte.

3. I ara una pregunta, que ens ha arribat, jo no se si es veritat o no, la deixaré per a que la
contesteu. Es veritat que s’està fotocopiant o revisant contractes d’obres per una tercera
persona que també vol fer una denuncia a fiscalia? Aquesta es la pregunta.
4. I una altra pregunta, si això acaba, que pot acabar de mil maneres, pot acabar que
demanin això dels sous amb la seguretat social, per també es pot demanar, que demanin
a l’ajuntament que requereixi i vagi contra els regidors que tornin el que han cobrat. La
pregunta es que si vostès al capdavant de l’ajuntament aniran contra tots els regidors per
a que tornin el que han cobrat? Aquesta es la pregunta.
Aquestes son les preguntes.
Sra. Montse Segura, jo només vull dir, que tal i com ha dit el Ramon, tot i que sempre s’ha
comentat i es diu que nosaltres només parlem per boca del que diu el Ramon, que nosaltres
nomes fent el que diu el Ramon, que nosaltres som titelles del Ramon, en aquesta parlo com a
Montse Segura, estic indignada no, indignadíssima per la vostra actuació, perquè un equip que
s’omple la boca de transparència, de diàleg, de codi ètic i son incapaços, sabent que treuen
documentació, ningú està dient que us manifesteu cap aquí ni cap allà, senzillament que sabíeu
que estaven treient documentació pringant a tots els regidors des del 2004, per la seva forma de
cobrar, que per cert una forma de cobrar aprovada en un ple, que es feia amb transferència
bancària i que tots i cada un de nosaltres declaraven anualment a la declaració de la renda, si
això es diàleg, transparència, claredat i codi ètic, que vingui Nostre Senyor, que per cert és
bastant present i ho vegi.

Sra. Rosa Buira, jo també volia fer algun comentari, ratifico les paraules de la Montse, el grup de
Convergència som un grup cohesionat, penso que n’hem donat proves amb un cap visible que
es el Ramon, això també es indiscutible però a la resta d’equip tant l’actual com els equips
anteriors sempre, sempre hem tingut vot, hem tingut veu, hem tingut capacitat de decisió i
capacitat d’actuació, jo com a part afectada i implicada, també vull manifestar la meva opinió
sobre aquest mal intencionat denunciant, molt mal intencionat, estic decebuda, dolguda i molt
indignada, malgrat tenir una edat, sortosament encara conservo una certa ingenuïtat, entenc les
discrepàncies polítiques, a més penso que son necessàries i que ben gestionades poden ser
enriquidores per tothom, però el que si em costa molt d’entendre es la perversitat d’algunes
persones, els regidors i regidores convergents, quan estàvem a l’equip de govern, responsabilitat
que vam assumir conscientment, lliurement i voluntàriament, vam treballar pel poble, amb tot
l’esforç, dedicació i ganes del que vam ser capaços, a canvi si, vam rebre una compensació
econòmica, també vam rebre la satisfacció moral d’haver col·laborat amb la millora de la qualitat
de vida dels bell-lloquins i bell-lloquines i la satisfacció personal d’haver fet un bon grup d’amics,
penso que parlo també de tots els meus companys, quan m’atreveixo a dir que mai havíem
imaginat aquesta desafortunada situació, equivocadament o amb encerts sempre hem actuat
amb la millor intenció, voluntat de servei i sense buscar interessos personals, ara se’ns tracta de
lladres, realment injust i molt indignant per nosaltres com a persones però molt especialment per
les nostres famílies, jo vull pensar que ningú de l’ajuntament va anar a Fiscalia o millor de l’equip
de govern va anar a Fiscalia a portar les carpetes, blava i groga, que hi havia sobre la taula del
fiscal que el Miquel i el Ramon van veure, però com us ha dit la Montse, tinc molt clar que l’equip
de govern no ha jugat net, l’alcalde sabia que se’ns estava investigant, tal i com ha confirmat tota
la resta de l’equip i ningú ens ha dit res, ja no a nosaltres però si al nostre cap visible que en
principi l’acusació anava directament a ell, ara be, han vingut els mosso i si ens han avisat de
que havien vingut els mossos per l’adhesió que havíem fet a la declaració del parlament, al
desembre, el que ja ha comentat el Ramon, l’equip de govern parlava que cobraven alegalment,
curiosament el primer punt de la denúncia, com heu sentit tots, parlava del sistema de cobrament
dels regidors, com pots saber el denunciant que hi posa al ple del Cartipàs del 2011, fa gairebé
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Sr. Carles Palau, algú mes vol dir alguna cosa.

cinc anys d’això, en aquella època les actes no voltaven pels bars, ni tampoc es gravaven els
plens, si que es feien públic, però deu tenir una memòria certament privilegiada, aquest
denunciant, o li ha arribat una documentació molt oportunament, es evident que ha sortit
documentació de l’ajuntament sense registre de sortida i això si que es il·legal, la senyora
secretària ens ho ha corraborat fa una estoneta. Suposadament al denunciant ningú li va
preguntar amb quina finalitat demanava aquella informació, com se’ns pregunta actualment als
regidors de l’ajuntament, aquest es el clima de confiança que volen generar?, això es debat
polític per trobar millor solucions?, com ha dit la Montse i el Ramon, s’omplen la boca parlant de
transparència, quan les seves actuacions estan caracteritzades per una gran opacitat, diria jo, i
darrera de tot aquest despropòsit, només hi pot haver uns interesso personals, molt forts, jo diria
que quina llàstima fer i voler fer tant mal per tan poc, només això.
Sr. Carles Palau, molt be. Alguna cosa més?
Entenc de tot el que heu dit que ens acuseu directament d’haver fet aquesta denúncia, però si es
el que vosaltres penseu, molt be. No us faré canviar de pensament. Jo us he escoltat, us
demano que m’escolteu a mi.
Miquel m’heu estat acusant a mi.
Sr. Ramon Consola, no, no.

Sr. Miquel Campàs, els vaig venir a veure a Bell-lloc, no el vaig veure, i si que em pot vostè
concertar i afirmar que si us plau fotocopiar documents i aquest crec que es molt important i de
vital importància per quedar-nos-la per nosaltres, si vaig demanar que els fotocopiessin es que
no hi era. No?
Sr. Carles Palau, jo se que quan vas venir a demanar la segona tongada del gener i del febrer,
te’ls vas endur.
Sr. Miquel Campas, el lògic es que si hi hagués una petició per part de la Guardia Civil, i havia
d’haver un document.
Sr. Carles Palau, jo suposo que vas venir per això.
Sr. Miquel Campas, exacte.
Sr. Carles Palau, deixeu-me acabar si us plau, m’has fet una dissertació i no voldria deixar cap
punt del que m’has dit, vale. Del tema de l’assemblea del desembre, jo no me’n recordo que vaig
dir a l’assemblea, no tinc tanta memòria, però si que et vaig a dir una cosa des de el primer
moment que vaig entrar en aquest ajuntament, una de les primeres coses que vaig fer, havíem
preparat el cartipàs, consulto a la secretària, que es el que s’ha de fer en aquest ple, s’ha de
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Sr. Carles Palau, primer de tot, l’única documentació que s’ha facilitat a la Guardia Civil es del
2007 al 2012, jo no se perquè parleu del 2004, segon només parla de regidors d’equip de
govern, no de regidors d’oposició, vale, no se de on ho trèieu això, evidentment no poso la ma al
foc per ningú, jo si que us puc assegurar ningú del que estan aquí a la taula no ha presentat la
denuncia, vale. Has parlat de les carpetes, jo ara no tinc el document, però estic convençut que
la primera petició d’informació de Fiscalia va entrar la segona quinzena de gener, per una
senzilla raó ja no hi havia la Pilar, i la Elena encara no havia entrat, i va ser la primera petició, i
me’n recordo clarament que van demanar l’acta del cartipàs del 2011 i el que s’havia pagat als
regidors l’any 2010 i 2011, vale, tu em dius que no està registrat, ni t’ho afirmo ni t’ho nego, no
tinc aquesta informació al cap ara mateix.

delegar regidories, s’han d’establir els pagament, jo li pregunto a la secretaria, quina es la forma
de cobrar els regidors, ella només em va donar dos opcions, una dedicacions parcials i dos
assistència a òrgans de govern constituïts, vale, la meva pregunta és? Que es feia fins ara? La
resposta no la se gaire clara, i tu em dius que la única manera de fer-ho es així, dedicacions
parcials, a més, jo sóc funcionari públic i tinc les limitacions de que no puc cobrar dos sous
públics, jo vaig demanar la compatibilitat al Departament de Justícia, me la van donar, aquí vaig
agafar la dedicació parcial, i ara tinc una reducció de jornada a la meva feina, vale, i ho tinc tot, a
secretaria consta tota aquesta documentació, que les podeu consultar quan vulgueu.
D’aquí ve que jo segurament en algun lloc, i ho reconec, el que ara no me’n recordo si ho he dit o
no, davant d’aquesta pregunta o davant de justificar perquè jo estic en una dedicació parcial i
cotitzo a la seguretat social, suposo que ho devia dir tal i com hem va dir la secretaria la manera
com es feia antigament no era cent per cent, no m’he atrevit a dir que era il·legal, però
segurament s’ha escoltat el concepte d’alegalitat, val, de fet tu has comentat que la setmana
passada la Guardia Civil va venir a buscar informació i una de les informacions que ha demanat
son los informes de secretaria dels plens del cartipàs del 2007 i del 2011 on la secretaria diu
clarament quines son les formes de pagament i no contempla la forma que vosaltres estàveu
cobrant, nomes et puc dir això, vale els informes de secretaria.
Sr. Ramon Consola, al ple si que ho diu.
Sr. Carles Palau, als informes d’ella diu que les úniques maneres son dedicacions parcials o
assistències a plens, vale. Tu has parlat de secret professional, jo penso que em vaig adherir
mes al dret de reserva, jo el que et vull deixar ben clar, es que fa anys que hem guanyo la vida
amb el Departament de Justícia, la meva relació amb els jutges segurament es molt mes extensa
que la teva i que qualsevol dels que hi ha aquí assentats, tan per a be com per a mal, perquè jo
m’he assentat tant al banquet dels acusats com al dels testimonis, per la meva feina, t’ho dic així
de clar, es que no es juga ni amb els jutges ni amb els fiscals, vale.

Sr. Carles Palau, i tinc claríssim que no tinc que avisar a ningú de que l’estan investigant. I això
es un criteri personal, que l’equip de govern, quan els hi vaig exposar van compartir amb mi. Per
això ningú us ha avisat de les dos primeres demandes d’informació ni d’aquesta última. Per que
qui us ha d’informar a vosaltres es Fiscalia.
Sr. Ramon Consola, ho trobo perfecte.
Sr. Carles Palau, perdona Ramon, no he acabat, per una senzilla raó, com dic el dret de reserva
de tota la informació que passa per les mans d’un alcalde o d’un regidor ha de ser, perquè igual
que no tinc que avisar-te a tu, no tinc que avisar a qualsevol veí que demà li aniran a escorcollar
la casa buscant la xocolata o les plantes de marihuana. Es així de clar.
Les carpetes, a mi em consta que la informació que va sortir d’aquí a mitjans de gener o finals de
gener, va sortir amb dos carpetes, no se de quin color, segurament les que vas veure tu. I si hi
ha algú que us acusa de lladres no som nosaltres es Fiscalia, això si que us ha de quedar clar.
Sr. Ramon Consola, no Fiscalia no.
Sr. Carles Palau, aquí heu dit que us acusem de lladres.
Sr. Ramon Consola, qui ha ficat la denuncia, Fiscalia està investigant i després ho passarà al
jutge que serà el que dictaminarà.
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Sr. Ramon Consola, jo discrepo amb tu.

Sr. Carles Palau, algú ha dit que us estan tractant de lladres o algo així. Nosaltres en cap
moment us estem tractant de lladres ni de delinqüents.
Sra. Rosa Buira, en cap moment ho diem.
Sr. Carles Palau, doncs demano disculpes, a les teves preguntes del final, s’ha de cobrar si o
no? No se si ho hem parlat amb tu alguna de les vegades que ens hem trobat, però un regidor ha
de cobrar per la feina que fa.
Sr. Ramon Consola, això també t’ho vaig dir quan em vas dir això es el que voldríem cobrar, i jo
et vaig dir per treballar s’ha de cobrar, per tant si treballeu heu de cobrar.
Sr. Carles Palau, ho tenim claríssim i afegeixo que s’ha de cobrar, però s’ha de cobrar be.
Sr. Ramon Consola, es a dir nosaltres cobràvem malament.
Sr. Carles Palau, no ho se, ho decidirà el fiscal o el jutge. Jo se que cobrem de la manera que
ens van aconsellar. El tema de la sortida de registre, jo crec que surten per registre, contractes
administratius ni se’n demanat ni que jo tinga constància no ha sortit cap.
Sr. Ramon Consola, perfecte, jo t’ho dic perquè ens ha arribat.
Sr. Carles Palau, m’has parlat de reclamar els diners, si això arriba a judici si finalment sou
declarats culpables, si finalment l’ajuntament us reclamarà, quan arribi el moment l’ajuntament
decidirà, i l’ajuntament no només som l’equip de govern, sinó que som els onze que estem aquí
assentats.
Sr. Ramon Consola, no, ho has de decidir tu.

Sr. Ramon Consola, perfecte, t’has pronunciat. Mira d’entrada el ple es noble i sobirà, si no es
que canvien les lleis i vingui una dictadura, el ple, els cartipassos la secretaria podia fer els
informes que vulgues, el ple va aprovar les maneres de cobrar i com estava organitzat
l’organigrama de l’ajuntament, això ho deixa molt clar, i comença al 2004 amb el secretari Victor,
la Pilar l’únic que agafa es l’escrit i continua, una altra cosa et diré, jo soc pagès no soc advocat,
no tinc ni perquè saber-ho, no es el meu problema, a mi em diuen cobraràs tant, i em paguen i
em firmen, jo no tinc perquè saber-ho, la meva feina es fer de polític, gestionar el poble, la
ciutadania estigui contenta i que tot funcioni be i el poble visqui en pau, aquesta es la obligació
nostra, a partir d’aquí els tecnicismes els porta la secretaria o el secretari i jo no tinc perquè
entrar-hi, això es igual que el tema de les obres, hi ha els arquitectes i hi son els tècnics, jo
acabo signant la llicència, però si hi ha alguna deficiència el que se li emporta es l’arquitecte,
perquè tu no ets arquitecte, ni jo tampoc no ho era, hi ha un tècnic que ha estudiat pel tema de
les obres.
En el tema, i jo no t’he culpat, jo només t’he dit que m’has decebut com a persona i com alcalde, i
tu has acabat de repetir, en cap moment t’has volgut mullar, be potser es qüestió de principis, ja
t’ho he dit abans, com a vegades hem parlat, jo si t’hagués passat t’ho dic de veritat, i també he
tingut contactes amb els jutges, i amb els fiscals, jo de tiros em porto molts, però molts en
aquesta vida, mes dels que et penses, eh, mes, perquè la vida es molt llarga, extensa i dona
molts tombs, la gent que em coneix ja ho sap, estic acostumat a lluitar en totes les bandes, i això
del fiscal em sap greu per una cosa, t’ho dic de veritat, no em preocupa en absolut, a mi
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Sr. Carles Palau, doncs si soc jo, quan arribi el moment decidiré.

personalment, en absolut, dormo amb una pau i tranquil·litat li podies preguntar a la meva dona,
saps perquè em sap greu pels meus companys, per la meva família, per aquesta gent em sap
greu, un poca vergonya els ha emmerdat per culpa meva, perquè per un tema personal que ve
contra mi ha emmerdat a tot el poble, i a més l’ha fracturat i l’hem fracturat, això es el que
m’apena a mi, perquè si a mi un jura dies abans de les eleccions que passaria això no m’ho puc
ni creure, això es el que m’apena a mi, el que em preocupa, jo la teva situació alço el telèfon i us
truco i us ho dic perquè sou gent de Bell-lloc, això no estem parlant de marihuana ni cocaïna, al
tanto, no ens equivoquem, no fiquem el mateix el sou d’un regidors amb un carregament de
droga, aquí no entrem, perquè jo aquí he viscut dos actuacions de droga, i ho sap la gent, molt
importants, i les he agafat d’una altra manera, una vam sortir per totes les televisions nacionals
d’Espanya, perquè aquesta va ser gran, forta i amb tiros i vam tenir que desallotjar una fàbrica,
en tot això ja hi he entrat, i m’ho conec de tots els colors, ara jo crec que l’actuació no es
aquesta, jo soc així, jo pensava que erets d’una altra manera per tant per això et dic que per mi
m’has decebut, en cap moment t’he acusat, ara també et dic una cosa, tampoc no et diré que no
ho hagis fet, com tu molt be has dit tu per mi la ma al foc no la fico jo per tu tampoc la ficaré, en
cap moment diré que no ho has fet, fins aquí hem arribat, ara l’altre ho entenc, i no t’he acusat,
només hem dit el que ha passat i el que hi ha i el que pot passar, tu mateix al final també ho has
deixat ben clar, si ens denuncien i hem de tornar els diners, en cap moment t’has pronunciat,
mes aviat vols dir que segurament els haurem de tornar.
Sr. Carles Palau, t’he dit que quan arribi el moment, parlaré.
Sr. David Folguera, jo vull deixar una cosa clara, el dia 24 de gener, no ho recordo ben clar o el
28, quan el Carles ens ho va comunicar el tema de la Guardia Civil, evidentment ell podia haver
callat, i els treballadors de l’Ajuntament ho haguessin pogut esbombar i nosaltres ho haguéssim
pogut esbombar a la premsa, vam decidir callar, i perquè si no passa res.
Sr. Ramon Consola, però si al gener ja voltava per tot el poble. Quan encara nosaltres no ho
sabíem.
Sr. Miquel Amorós, que vols dir que ho vam escampar nosaltres?

Sra. Rosa Buira, i a la premsa us podem assegurar que nosaltres no ho vam portar.
Sr. Antonio Rispa, jo ja ho sabia, jo se qui ha fet la denuncia, però no penso dir-ho.
Sr. Carles Palau, jo perdona Ramon, dues coses, si us plau, si us plau, un moment, dues coses,
Ramon, dues coses, has parlat de fractura, jo l’únic objectiu que tinc ara es mirar de minimitzar
aquesta fractura, no se que hi penses tu, i segon
Sra. Montse Segura, jo perdona Carles, jo no se que farà el Ramon però em sap tant greu, però
tant greu, com dius tu, que no ens ho vau voler dir per si i si no passa res, no, tu no em pots dir
això, quan fa quatre dies em vas dir que ens assentaríem si convenia per pactar els plens, per no
se que, per no se quants, no així no, això no funciona així, però em sap tant greu que gent en
general, gent que per mi tenia uns valors, o pensava que tenien uns valors que realment son el
que importen, per què qui som nosaltres onze persones de Bell-lloc que al fi i al cap, d’una
manera d’una altra, patint, batallant, però treballant per Bell-lloc, o en principi això es el que
sembla, i sinó demostren el contrari, penso que tothom ho fa així, a partir d’aquí que de cop i
volta em trobi emmerdat en una situació tant lletja, tant lletja com aquesta i que els que suposen
que son els teus companys, en cap moment, demanem que ens diguéssiu han demanat això o

31

Codi Validació: 4ZKPLJ36E3JKCWMQQZ3666CF4 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 35

Sr. Ramon Consola, ja voltava pel poble.

allò, senzillament nois demanen documentació vostra, de la vostra legislatura, David tant senzill
com això.
Sr. Carles Palau, penses que això pot incórrer en una il·legalitat per part nostra.
Sra. Montse Segura, au va Carles que som gent de Bell-lloc. Partint de la base que fa quatre dies
ni tu erets alcalde ni jo regidora i ens trobàvem pel carrer.
Sr. Carles Palau, que te que veure això.
Sra. Montse Segura, que a banda de ser alcalde o jo regidora, continuo sent la Montse Segura
per molts anys, i vull continuar trobant-me al David Folguera al Miquel, al Carles, a la Rosita, i
trobar-me’ls per carrer i continuar pensant el que pensava de vosaltres, i desgraciadament ara no
ho puc fer.
Sr. Carles Palau, doncs ho sento molt.
Sra. Montse Segura, jo també.
Sr. Carles Palau, de un a un si us plau.
Sr. David Folguera, jo puc dir una cosa, el dia aquell que vam decidir no dir res, també ho
podíem passar a la premsa i a l’endemà trobar-vos-ho.
Sra. Rosa Buira, ens acabes de dir a nosaltres no ens ho podíeu dir perquè hi havia secret
professional, i ho volia portar a la premsa.
Sr. Carles Palau, no ho ha dit això.

Sr. Carles Palau, hi havia la opció de dir-ho, i evidentment, ni es va posar a la taula. Jo he
intentant ficar-me dues vegades en contacte per telèfon amb el fiscal i no s’ha posat, ho hem fet
per escrit i per registre, li vaig demanar una reunió, i m’he entrevistat amb ell, això ho sabeu
perquè vaig avisar al Ramon abans d’anar-hi, i et vaig dir que aquell mati havia anat a veure al
fiscal.
El dia en que em vaig reunir amb la fiscal, quan arribo aquí a l’ajuntament o l’endemà, ara no ho
tinc clar, va arribar la tercera demanda d’informació de la Guardia Civil amb data del dia anterior
d’haver-me reunit amb la fiscal, i la fiscal no m’ho va dir, tens pendent una altra entrega de
documentació.
Sr. Ramon Consola, es igual això.
Sr. Carles Palau, deixa’m acabar una cosa que sinó em marxarà del cap, has parlat de la
signatura, que tu ets pagès que no ets advocat i que firmes el que t’aconsellen, vindràs amb mi
que la signatura de l’alcalde, siguem pagès o funcionari o siguem paletes, es una signatura seria,
no es una signatura sense importància, i que es de tanta responsabilitat com un secretari o un
tècnic.
Sr. Ramon Consola, pregunta-li a la secretaria que la tens aquí, en temes urbanístics, la mínima.
Faltaria mes que cada persona que entrés en un ajuntament hagués de ser advocat, i hagués de
saber, si es un pagès doncs entendrà del blat, del panís de les pomes i de les peres.
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Sr. David Folguera, era una opció.

Sr. Carles Palau, tenim un alcalde a presó per haver signat papers, d’un poble d’aquí de
Tarragona.
Sr. Ramon Consola, això es una altra historia.
Sr. Carles Palau, i és una firma.
Sr. Ramon Consola, això és una altra història, no barregem les coses.
Sr. Carles Palau, jo el que dic que la signatura de l’alcalde té la seva importància i la seva
responsabilitat.
Sr. Ramon Consola, jo el que estic dient, és que el ple és sobirà i al ple es va aprovar unes
coses, i això és el que hi ha als plens que han anat a fiscalia. Si la secretaria va fer un informe
del ple, la secretaria haurà de ser qui li digui al fiscal quina cosa es d’aquí i quina cosa es d’allà.
Perquè el ple, i ho van votar fins i tot els de l’oposició, “manda huevos”, com diuen els castellans,
queda gravat i queda molt estipulat cada regidor que l’àrea que tindrà amb les reunions
pertinents el que cobrarà per cada reunió i tot el demès i això es va acordar en un ple per
majoria, hi ha dotació de diners, amb una partida pressupostària, que després dius que aquí la
llei interpreta, escolti jo no soc advocat, jo no se res, jo soc pagès.
Sr. Carles Palau, evidentment els plens, per moltes decisions que prenguem sempre va la llei per
sobre, Ramon.
Sr, Ramon Consola, no, no.
Sr. Carles Palau, si home.
Sra. Rosa Buira, en aquest cas la llei catalana és molt clara el regidor tenen dret a cobrar, i que
s’ha de fer per acord de ple i que ha de constar als pressupostos, i tot això es va complir.

Sra. Rosa Buira, en cap.
Sr. Carles Palau, tots els acords del ple, estan supeditats per la llei. No ens podem endeutar, no
podem contractar funcionaris, perquè la llei ens ho prohibeix.
Sra. Rosa Buira, en cap moment vam contradir la llei.
Sr. Carles Palau, això no ho se, ho dirà el jutge.
Sr. Ramon Consola, la llei catalana es curiós, pel segons el que ens interessa ser catalans, i
independents, si, per segons que, per segons que agafem la llei espanyola. Si convé agafem
l’article 75 de la llei espanyola, i per l’altre el català, aquí l’article 166 de la llei catalana, vale, del
règim d’hisendes locals ho diu molt clar, es cobrarà per assistència a reunions, bla, bla, bla, però
si tu agafes l’article 75 de la llei espanyola,
Sr. Carles Palau, diu reunions o òrgans col·legiats.
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Sr. Carles Palau, i en quins conceptes.

Sr. Ramon Consola, reunions ho diu molt clar, pots agafar l’article 166.3, llegeix te’l, t’ho deixa
molt clar, al tanto, si agafes la espanyola, llavors l’article 75 de la llei espanyola ja no ens
interessa, llavors que som o catalans o espanyols, o el que ens convé.
Sr. Carles Palau, llavors ens interessa marxa d’Espanya com mes aviat millor.
Sr. Ramon Consola, no si, però resulta que a vegades utilitzen, aquets que volen marxa
d’Espanya, i també utilitzen la llei espanyola, no fotem.
Sr. Carles Palau, molt be.
Sr. Miquel Campas, jo si, si em permets que abans quan m’has preguntat lo de Vodafone, que
explicava el tema del setos, vostè m’ha agraït l’explicació que faltaven uns setos a la via, jo crec
que això es la convivència, jo també podia haver dit, guaita es culpa de l’ajuntament, i no vaig
voler tirar porqueria a vostès que no cuiden el poble, en cap moment jo ni els meus companys
hem treballat mai així, però nosaltres per això com a portaveu li he explicat, de la mateixa
manera defenso el que diuen els companys, crec que ha sigut molt poc encertat per vostès i
vostè com alcalde que ens hagués explicat quan va venir fiscalia, jo crec que la relació de veïns
del poble, a part del que diguin els de fora, es dels veïnes i veïnes de Bell-lloc, i vostè i jo som
veïns i crec que ha d’haver una mica mes de bona relació que la que vostès, degut a aquesta
denúncia.
Sr. Carles Palau, em sap greu que pensis això. Però.
Sr. Miquel Campas, jo dic el que, nosaltres treballem pel poble.
Sr. Carles Palau, nosaltres també.
Sr. Miquel Campas, no perquè no ens ha avisat.
Sr. Carles Palau, nosaltres també treballem pel poble Miquel, no em demanis que faci una
il·legalitat, es així de clar.

Sr. Carles Palau, això es diferent, era un requeriment a tots els regidors i a l’ajuntament
d’entregar la documentació d’un ple, d’una moció per saber qui havia votat a favor i qui en contra.
Es un requeriment que van els diaris i les teles plenes, que estan anant a tots els ajuntaments a
buscar-ho. Es totalment diferent.
Sra. Rosa Buira, es una demanda que es fa des de una institució, en aquest cas penal, penso
que no estava de menys la informació.
Sr. Carles Palau, la dels mossos?
Sra. Rosa Buira, la del mossos i la de fiscalia.
Sr. Carles Palau, en la de fiscalia aquí tinc un criteri diferent al vostre. Antonio digues.
Sr. Antonio Rispa, jo volia comentar i dir que del que va sortir al diari, fiscalia no va sortir, per un
motiu, perquè fiscalia no es posa res al diari fins que no ho te el jutge, perquè ho se perquè un
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Sra. Rosa Buira, i la comunicació de la visita del mossos.

amic meu que es capità de policia judicial a Lleida, em va comentar que no sortia al diari fins que
no es passés al jutjat.
Sr. David Folguera, va sortir al diari perquè els de convergència al moment de passar la carta es
va enterar tothom, que passa que passa, algú ho ha dit al diari.
Sr. Ramon Consola, et rectifico, encara la carta no s’havia repartit en un carrer, ja em trucar els
de la premsa, els hi havien passat, no se per quina història la fotografia de la carta. Segurament
si tornéssim a preguntar i ens ho volguessin dir descobriríem que ha fet la denuncia.
Sr. Carles Palau, primer es va repartir i desprès va sortir a la premsa.
Sr. Ramon Consola, es que la cartera havia repartit cinquanta cartes, quan ja ho van tenir.
Sr. Carles Palau, només cal repartir una i ja està.
Sr. Ramon Consola, per això t’ho dic, quan va repartir les primeres, si casi podríem dir qui ho ha
fet. Es igual tard o d’hora es sabrà.
Sr. Carles Palau, a veure Ramon a mi em va trucar la premsa aquella tarda, perquè les
declaracions meves surten al diari.
Sra. Rosa Buira, a veure si ens entenem, no estem queixosos que això s’hagi fet públic o no
s’hagi fet públic, des de el moment que va passar i es va produir la denuncia, i tot ha anat
encadenant-se era lògic que arribéssim aquí, que es fes públic, que sortís al diari, i no se com no
hem sortit a tele 5, tot arribarà, però pel que si estem molt dolguts es pel que han comentat els
meus companys, les formes i les formes de l’equip de govern, que no heu sigut capaços de
tractar-nos com a veïns de Bell-lloc.
Sr. Miquel Amorós, al moment de saber-ho nosaltres, la nostra decisió va ser per respecte a
vosaltres i a tothom no dir res.

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

Vist-i-plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Sr. Carles Palau, jo per acabar repeteixo el que he dit ara, no ens demaneu que fem una
il·legalitat.

