
01/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 18 de gener de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 01/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dijous, 18 de gener de 2017
Horari: de les 21:00 a les 21:52 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de Plens  de la  Casa Consistorial  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  essent  les  
vint-i-una hores del dia 18 de gener de 2018, 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. 

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campas Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Brigit Jubillar Jové Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
onze dels onze 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 entitats locals. 

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de 13/12/2017. 

2n.  Aprovació  inicial,  si  s’escau,  del  projecte  bàsic  i  executiu  d’arranjament  de  les  piscines 
municipals de Bell-lloc d’Urgell. 

3r. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
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4t. Mocions.

5è. Precs i Preguntes. 

Amb  caràcter  previ  al  desenvolupament  de  la  sessió,  el  Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  voldria 
recordar que el vicepresident de la Generalitat i el conseller Joaquim Forn porten 77 dies a la 
presó, uns quants dies més el President i quatre consellers més a l’exili i el diputat Jordi Sanchez 
i el president de l’Òmnium Jordi Cuixart que porten 93 dies a presó, tant sòls per defensar que la 
democràcia existeix al nostre país. 

Desenvolupament de la sessió

L’Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de començar el ple vol introduir un punt d’urgència a l’ordre del 
dia, em consta que tots els regidors heu rebut la proposta d’acord, llavors el motiu de la urgència  
d’introduir aquest punt és la sol·licitud d’una subvenció de IDAE, dels fons FEDER i van pel que 
se’n diu concurrència, ben bé no sé si és concurrència competitiva, la qüestió que el primer que 
ho demana és el primer que s’ho emporta, d’acord, per això com més aviat ho puguem demanar, 
doncs millor no esperar a l’altre ple, al ple del mes que ve.

PUNT  D’URGÈNCIA.-    APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA PARTICIPACIÓ  I  ACCEPTACIÓ 
EXPRESSA  DE  LA  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROGRAMA  FEDER   DE  CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014/2020

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

L’Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de passar a votació, si algú vol comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, jo no he tingut temps per mirar-ho bé, però no passa res, encara que conto 
que ja hem fet molt tard, perquè ja fa molt temps, ja hi ha ajuntaments que ho han presentat fa  
molt temps això, hi ha una bossa i quan s’acaben els cuartos ja no n’hi ha, si d’un cas ens ho 
mirem i al pròxim ple si ho hem d’aprovar, jo aprovaré, però de moment he de mirar el projecte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, vale. Grup de Convergència vol comentar algo?

Sra. Rosa Buira, en aquesta convocatòria de ple que hem tingut així una mica per entregues o 
per fascicles, el comunicat de que s’incorporaria aquest punt en l’ordre del dia, efectivament ho 
hem rebuts tots els regidors, el vam rebre ahir a la tarda, aquest punt va acompanyat d’una sèrie 
de documentació tècnica que requereix una revisió acurada. Sabem que aquest projecte està 
basat en el  projecte de la reforma de la 4a fase de l’enllumenat que vam aprovar nosaltres,  
també sabem que en aquest projecte s’han fet unes modificacions, llavors el que si que ens  
agradaria és poder comprovar quines són aquestes modificacions i lògicament nosaltres no som 
experts en la matèria i hem de consultar amb algun tècnic, llavors en vint-i-quatre hores no s’ha 
tingut temps de fer tot això, per tant avui, per no equivocar-nos pensem que no es pot aprovar 
això i  més a més, per  tant  crec que no s’hauria  d’aprovar  la urgència,  com ha dit  l’Antonio  
podríem esperar a l’altre ple, l’altre ple ordinari és d’aquí tres setmanes, i  també com ha dit  
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l’Antonio, certament és el que diu el senyor alcalde, que el primer que presenta, és el que te més 
possibilitats de que s’ho emporti, però és que hi ha ajuntaments que ja des del mes d’agost ja 
estan presentant, per tant no serem els primers i potser segurament tampoc serem els últims, 
creiem que és un projecte important, per això nosaltres ens el vam plantejar, però el que passa 
és que no vam tenir temps d’executar-lo, creiem que és un projecte important pel nostre poble, 
però creiem també i volem revisar-lo acuradament i que no ens equivoquem, per tant crec que 
avui no s’hauria de passar aquest punt d’urgència i esperar al proper ple i posar-lo en un punt de 
l’ordre del dia i que ens hagi donat temps a revisar-lo com cal.

Sr. Alcalde, Carles Palau, vale, sou conscients que avui es presentava o es presenta, no és 
l’aprovació del projecte, sinó tant sòls demanar la subvenció, una subvenció que paga el 50 % el  
Fons  Europeu  i  l’altre  25  %  la  Diputació  i  avui  només  es  presentava  aquí  el  demanar  la 
subvenció no aprovar el projecte; sou conscients d’això?

Sr. Ramon Cònsola, som conscients.

Sr. Alcalde, Carles Palau, que no hi hagi hagut una mala explicació per part meva, per això ho 
vull recalcar.

Sr. Ramon Cònsola, avui hem rebut un projecte en el qual s’entén que s’ha de revisar el projecte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però el projecte no l’aprovem avui.

Sr. Ramon Cònsola, bueno no ho sé, clar,  allí  fica projecte, i  nosaltres hem entès això, això 
d’entrada.

Sr. Miquel Campàs, posa això.

Sr. Ramon Cònsola, segona.

Sr. Miquel Campàs, aquí fica assumpte, adjunt enviem la documentació del punt de l’ordre del 
dia, per tant hem cregut que al haver el CD amb tot el projecte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, us ho he donat perquè tinguéssiu la màxima informació possible.

Sr. Ramon Cònsola, independentment d’això, doncs ho volem mirar bé, i a veure tal com diu la  
Rosa, em sembla que, jo he de dir que tard ja fem, millor que tinguem sort, millor que tinguem  
sort, perquè pensa que aquí entren tots els ajuntaments d’Espanya, em sembla que hi ha onze 
línies, de les onze línies una és la línia de l’enllumenat, en la qual suposo que el 80 % dels  
ajuntaments de tota Espanya s’hauran apuntat,  perquè també hi ha un retorn a la societat,  i 
aquesta és la més fàcil. Si tu fiques enllumenats LED, lo més fàcil és, perquè segons quin tipus 
d’inversió és més difícil de justificar aquest retorn, per tant no ho sé, hem entrat en una línia, que  
ho trobo correcte, si ens porta caler, per descomptat, però penso que anem molt tard, però tot i  
amb això ens ho volem mirar bé, i  no es que diguem que no, sinó que estem d’acord, però 
passeu-ho a l’altre ple, i a l’altre ple quan ho haguem mirat més concretament nosaltres donarem 
el vistiplau.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs molt bé, votem la urgència, tot i que sapiguem el resultat.

Votacions

Es sotmet a votació el punt d’urgència, aquest es rebutja per majoria absoluta dels membres 
assistents de la corporació. 
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Vots a favor: 
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells. 

Vots en contra: 
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit 
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa. 

No s’incorpora el punt d’urgència en els assumptes de l’ordre del dia. 
 

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  del  13/12/2017,  i  resta  pendent  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.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta el següent 
ACORD:

Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 13/12/2017.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Alcalde, Carles Palau, voleu comentar algo de les actes anteriors?

Sr. Antonio Rispa, queden aprovades igual, es van aprovar igual, però jo vull  fer constar que 
s’afegeixi una cosa que ho aporto aquí, que s’ha deixat de posar-hi.

Sr. Alcalde, Carles Palau, a l’acta del desembre?

Sr. Antonio Rispa, si, ho afegiu i ja està.

Sr. Alcalde, Carles Palau, m’ho feu arribar.

Sr. Antonio Rispa, dins veuràs on està, és el que falta.

Sr. Alcalde, Carles Palau, això és a la pàgina 10, i a l’apartat de votacions.

Sr. Antonio Rispa, jo vaig dir que votava perquè es tirés endavant.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, hem d’introduir això que està en vermell aquí, entre una intervenció del 
Sr.  Ramon Cònsola i  la del  Carles Palau,  s’hauria d’introduir  una intervenció del  Sr.  Antonio 
Rispa, que diu: “no, ja voto jo a favor”. Perquè després té sentit el que diu el Ramon després que 
vota l’Antonio, venga si.

Grup de Convergència, voleu afegir alguna cosa?

Sr. Miquel Campàs, si jo, en la mateixa acta, no sé si podríem anar al mateix després dels Precs i 
preguntes, però com que fa referència a l’acta i  hi ha dos punts, en l’aprovació de les actes  
nosaltres vam portar unes correccions de l’acta del 09/10/2017, al final alhora de les votacions en  
el primer punt “5 abstencions del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal del CDC i 1 vot  
a favor del grup municipal del PPC”.

En el primer punt surt això, però en els altres punts alhora de les votacions surten els noms, per  
tant voldria saber si es posen sempre els noms.

Sra. Secretaria Interventora, a partir d’ara es posaran els noms.

Sr. Miquel Campàs, i en aquesta acta, primer, pregunto.

Sra. Secretaria Interventora, és una simple qüestió, no ho vaig explicar al primer punt, però a 
partir d’ara estaran els noms.

Sr. Miquel Campàs, és que, al primer punt no hi havia els noms, i als demés punts hi havia els  
noms.

Sra. Secretaria Interventora, si.

Sr. Miquel Campàs, del resultat de la votació.

Sra. Rosa Buira, però és un canvi de normativa això de que es posin els noms a partir d’ara?

Sra. Secretaria Interventora, com més clara sigui l’acta millor.

Sr. Ramon Cònsola, si nosaltres estem d’acord.

Sr. Miquel Campàs, però.

Sr. Ramon Cònsola, potser el Miquel no s’explica prou bé, el Miquel diu que a la mateixa acta en 
un puesto no surten els noms i a la resta si, llavors ho surten tots o que no surto cap.

Sr. Miquel Campàs, senyor alcalde, porto còpia aquí.

Sra. Secretaria Interventora, a partir d’ara sortiran.

Sra. Rosa Buira, a partir d’ara sortiran.

Sra. Secretaria Interventora si.

Sr. Ramon Cònsola, no es que estiguem en contra, no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, la de l’octubre?
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Sr. Miquel Campàs, la de l’octubre no, aquesta que surt aquí.

Sr. Ramon Cònsola, la que estem aprovant.

Sr. Miquel Campàs, a la pàgina 7.

Sra. Rosa Buira, la que estem aprovant.

Sr. Ramon Cònsola, la que estem aprovant.

Sr. Alcalde, Carles Palau, la del desembre, la del ple del desembre.

Sr. Miquel Campàs, aquí no surten els noms, i als demés punts.

Sr. Alcalde, Carles Palau, aquesta no la tinc actualitzada, estava mirant on no tocava.

Sr. Miquel Campàs, i després, ja li donaré senyora secretària còpia de tot, i després en aquesta  
acta en el punt quart sobre l’aprovació inicial de les piscines, hi ha un paràgraf que diu, en les  
paraules de la Sra. Rosa Buira, expliquem el  motiu del  sentit  del  nostre vot,  surt el  nom del 
senyor J. M. B., que vostès resumeixen amb les inicials J.M.B. això és el text de la pàgina 20,  
resulta que saltem de pàgina i continua la explicació de la Sra. Rosa Buira del mateix tema i de la  
mateixa persona, però aquí les inicials ja han canviat, ara són J.M.M. es tindria que rectificar, 
creiem, surt aquí. No voldríem creure que passant de pàgina podem despistar-nos, és de la 20 a 
la 21. T’ho dono, aquí, està la fotocòpia.

Sr. Alcalde, Carles Palau, pot passar.

Sra. Secretaria Interventora, hi ha una errada.

Sr. Alcalde, Carles Palau, una errada de picatge entenc que és.

Sr. Miquel Campàs, suposo, més que res, entenc que no hi ha dos noms, sinó que és el mateix.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és el mateix però aquí s’ha ficat.

Jo abans de votar aquestes esmenes voldria llegir l’escrit  que se us ha fet arribar a tots els 
regidors, i és referent a, del ple passat es van aprovar una sèrie d’actes, entre altres la del 09/10  
que es van fer aquí unes esmenes, i que el grup municipal de Bell-lloc és Mou es va abstenir en  
aquelles  esmenes,  perquè en aquell  moment  no teníem manera de comprovar com estaven 
fetes, llavors hem presentat un escrit, perquè entenem que no podem rectificar aquella esmena 
perquè ja no toca ara, però si almenys volem que quedi constància de que no estem d’acord, en 
alguns dels punts que es van esmenar, primer de tot:

“El grup municipal de Bell-lloc es Mou – Acord Municipal EXPOSA:

Que en el passat Ple ordinari de 13 de desembre de 2017, els grups municipals de CDC i PP van  
presentar unes emenes a l’acta del Ple de data 09/10/2017 i el nostre grup municipal es va  
abstenir en la votació ja que no podíem comprovar els fets que se’ns presentaven.

Un cop revisada l’acta en qüestió volem que quedi constància que no estem d’acord en alguns  
dels punts esmenats pels grups de CDC i PP:

 Pag. 4, paràgraf senyalat en vermell: ja constava en l’acta presentada a aprovació:
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“I a més volem que consti en acta, que demanem que aquests informes de reparament  
s’adjuntin al Compte General quan es presenti al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura  
de Comptes, i  que el document que li  farem entrega, on hi ha un resum de tots els  
informes de reparament, s’adjunti també a l’acta de la sessió d’avui, com a part de la  
documentació.”

 Pag. 14, els comentaris afegits amb l’identificador MCP7 (minut 37’10), MCP9 i 10 (minut  
37’40), MCP 12, 13 i 14 (minut 38’15) no es diuen, s’han dit en altres intervencions i ja  
consten transcrits a l’acta.

 Pag. 16, identificador MCP17 (minut 44’17) el comentari de la Sra. Rosa Buira és: “Hem  
de desbloquejar dient mentides al Ple i intentar enganyar”

 Pag. 16, identificador MCP18 (minut 45’00) el comentari del Sr. Consola: “feu el que us  
dona la gana” (minut 45’35) es diu posteriorment un cop ja s’ha efectuat la votació.

Per tot això DEMANA:

 Que en el Ple ordinari de gener de 2018  en el punt d’aprovació d’actes, es llegeixin  
aquestes  correccions  relatives  a  l’acta  del  Ple  09/10/2017  i  incloses  en  l’acta  de  
13/12/2017.

 Que s’enviï còpia d’aquest escrit a tots el regidors juntament amb la documentació del  
Ple.”

No se si voleu comentar alguna cosa?

Sra. Rosa Buira, jo si crec que, al final, ens heu deixat així, primer ens vau deixar una mica 
sorpresos perquè aquest escrit realment no el vam entendre, i ara tampoc no sé, no tinc ben clar  
que és  el  que pretenem amb aquest  escrit,  preteneu que s’adjunti  a l’acta  del  09/10 o  que 
senzillament que consti en acta que ho heu llegit avui.

Sr. Alcalde, Carles Palau, senzillament que consti en acta que ho hem llegit avui.

Sr.  David Folguera,  com que no podem modificar  l’acta anterior,  tot  i  que hi  havia aquestes 
errades encara. 

Sra. Rosa Buira, era la sorpresa que teníem, semblava que teníem entès el procés, ens ha costat 
una mica senyora secretària, però al final ha aconseguit que ens aprenem el procés de que s’han 
de presentar les esmenes per escrit al ple i les hem de passar a votació, si s’accepten s’inclouen  
a l’acta i ara al rebre tot això ens va sembla que bueno, a que estàvem jugant.

Sr. David Folguera,  ho hem de fer a través de votació que hi  ha modificació de l’acta i  que 
després no sigui veraç, que una mica és el que ha passat amb aquests punts, consta en acta  
amb aquesta, tot i que és problemàtic, perquè al final l’acta transcrita anterior si algú l’ha de llegir  
d’aquí uns anys, serà la que llegirà però llegit la següent hi haurà aquestes modificacions encara. 

Sra. Rosa Buira, mira veig que comences a entendre perquè.

Sr. David Folguera, l’altra seria que ho repasséssim aquí.

Sra. Rosa Buira, comences a entendre perquè hem tingut.

Sr. Ramon Cònsola, perquè ens queixem.
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Sra. Rosa Buira, perquè hem tingut aquesta lluita amb les actes que sembla que és un tema 
recurrent que el tindrem d’aquí fins que s’acabi la legislatura.

Sr. Ramon Cònsola, felicitats, al final ho has entès.

Sra. Rosa Buira, perquè cada ple passem una bona estona parlant  de les actes, i  veig que 
comences a entendre això,  perquè tenim tant  afany en que les actes s’escriguin literalment, 
perquè no passi el que acabes de dir tu, que pot passar, que d’aquí uns quants anys quan algú  
ho llegeixi diu mira si, i resulta que no és veritat.

Sr. David Folguera, jo el que entendria.

Sra. Rosa Buira, doncs això ha passat fins a aquesta acta d’avui.

Sr. David Folguera, lo que no entenc es que vulgueu fer unes modificacions i que després no 
siguin certes, això és el que entenc.

Sr. Ramon Cònsola, no, no, no.

Sra. Rosa Buira, de la mateixa manera que s’han equivocat uns es poden equivocar els altres.

Sr. Miquel Campàs, pot haver algun tema d’algun minut, i és el que deia la gravació.

Sr. David Folguera, llavors nosaltres no podem demostrar-ho aquí.

Sr. Ramon Cònsola, David així ens ha passat fins ara, ja t’ho ha dit la Rosa, així ens ha passat 
fins ara, que t’he de dir que també ens enganyàveu vosaltres.

Sr. David Folguera, no.

Sr. Ramon Cònsola, doncs ja som al peu del carrer.

Sr. David Folguera, però no teníem l’oportunitat.

Sr. Ramon Cònsola, a veure jo diria que moderessis les paraules, nosaltres no volem enganyar a 
ningú, com suposo que vosaltres tampoc no volíeu enganyar a ningú.

Sr. David Folguera, no, ni molt menys, jo no les transcric les actes.

Sr. Ramon Cònsola, la nostra queixa, i  semblava que érem la ventafocs de la pel·lícula, que  
semblava que era una rabieta personal,  veig que ho has entès, i  tu ja ho ha entès molt bé,  
perquè tu les deus llegir les actes i si algú les llegeix, almenys que s’aproximi a la realitat del que  
ha passat, per això nosaltres ho diem.

Sr. David Folguera, jo entenc que s’aproximin, i que les vulgueu puntualitzar, ho entenc, que 
vulgueu puntualitzar  i  que puguem portar  una  modificació,  i  la  portem,  però clar  si  aquesta 
modificació que portem, resulta que quan la comprovem no és certa.

Sr. Ramon Cònsola, Bueno, doncs potser que te la llegeixis abans de pujar l’acta.

Sr. David Folguera, no, perquè jo ja les tinc bé, sinó ja les portaria les modificacions.

Sr. Ramon Cònsola, és que igual potser no te l’has llegit, per la teva part.
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Sr. David Folguera, si. 

Sr. Ramon Cònsola, vols dir, segur?

Sr. David Folguera, sinó estès bé, també la portaria aquesta modificació.

Sr. Ramon Cònsola, segur que l’has mirat l’acta, segur.

Sr. David Folguera, si, clar, que me l’he mirat, però jo la tinc ben resumida l’acta, sou vosaltres 
els que la voleu puntualitzada.

Sr. Ramon Cònsola, segur.

Sra. Rosa Buira, això que has dit que no és certa, té una relativa importància, és relativament 
cert o no, perquè per exemple la última expressió diu el senyor alcalde que no es diu en aquell  
minut, sinó que es diu una mica més tard, l’expressió és correcta per tant, mentida no ho és.  
Aquestes paraules es van dir al ple.

Sr. Miquel Campàs, potser em vaig equivocar al minut.

Sr. Alcalde, Carles Palau, la majoria de punts ja estaven en altres frases i no en aquella que vau 
incorporar vosaltres.

Sr. Miquel Campàs, potser em vaig equivocar en el minut.

Sr. Alcalde, Carles Palau, per lo tant reconeixereu que quan parlem tots alhora és complicat fer  
una transcripció exacta, per tant tenim alguns problemes per part del personal de l’ajuntament de 
fer una transcripció 100% veraç de les actes, vosaltres mateixos ara ho heu patit,  i  perdona 
Miquel, referent al que has dit tu, hem agafat el mecanisme, el mecanisme és el correcte, jo no 
he volgut criticar el mecanisme sinó que considerem de que aquestes frases que s’han dit i no  
estaven ben ubicades.

Sra. Rosa Buira, m’ha sorprès perquè no ho havíem entès bé.

Sr. Alcalde, Carles Palau, de totes maneres si haguéssim respectat l’acord inicial que vam fer al 
començament de la legislatura, que no s’ha respectat mai, que és de fer arribar les actes amb 
temps i que vosaltres presentéssiu les al·legacions abans de la convocatòria del ple per poder 
presentar  una  acta  treballada,  com que mai  heu  portat  aquestes  rectificacions  abans  de  la 
convocatòria del ple, per tant,  ara que ens vinguem queixant de que, de tot el que us esteu 
queixant, de veritat, no ho trobo correcte.

Sr. Ramon Cònsola, perdona, tampoc no és culpa nostra, perquè a nosaltres ens arriben les 
actes quan.

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  no  Ramon,  t’he  dic  des  de  començament  de  legislatura  se  us 
entregaven amb temps, amb temps de sobres i mai, mai vau presentar cap correcció fins al 
moment del ple.

Sr. Ramon Cònsola, perdona, perdona.

Sra. Rosa Buira, avui precisament el comentari que teníem preparat.
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Sr. Ramon Cònsola, us hem de felicitar.

Sra. Rosa Buira, anava en aquesta línia.

Sr. Ramon Cònsola, si senyor, avui felicitats! 

Sra. Rosa Buira, no anava amb el sentit de la bronca, sinó tot el contrari, era per felicitar-vos 
perquè era la primera vegada, la primera acta, aquesta la del 13/12/2017 és la primera acta que 
hem trobat que és gairebé literal al que es va dir aquí, doncs era la felicitació que corresponia.  
Nosaltres hem intentat buscar-hi una explicació i ens ha semblat que la explicació era, també 
sembla que m’estàs donant la raó amb el comentari que has fet, és que és més fàcil transcriure 
una acta, que no quan fèiem els plens ordinaris cada tres mesos, que de vegades s’acumulaven 
quatre o cinc actes i llavors lògicament és difícil pels treballadors de l’ajuntament, quan fa una 
estona que sents la gravació, estàs una mica cansat i al final per alleugerar i anar ràpid doncs  
escrius un altra cosa. Llavors aquí, aquí com que fa un mes que hem fet aquesta acta, i només hi 
havia una per transcriure és més fàcil.

Sr. Alcalde, Carles Palau, precisament.

Sra. Rosa Buira, entenem que sigui més real.

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  per  mala  sort,  no  estic  d’acord  amb  tu  en  el  que  dius,  perquè  
precisament jo crec que el que costa transcriure a les actes és quan ens fiquem a parlar tots 
alhora, i és quan es cavalquen veus, quan hi ha una mica de soroll de fondo, i és el que costa 
més de transcriure, d’acord.

Sr. Miquel Campàs, si, però si em permets.

Sra. Rosa Buira, sento la interpretació.

Sr. Alcalde, Carles Palau, no, no.

Sr.  Miquel  Campàs,  però del  que ens  queixàvem sempre i  a  moltes  actes,  és  que estaven 
resumides,  com deia  la  senyora  secretària  resumides  i  a  vegades  nosaltres  el  resum no  el 
trobàvem correcte perquè els resums, sempre hem dit, poden anar cap a un costat o cap a l’altre,  
i nosaltres no estàvem d’acord, per això demanàvem.

Sr. Alcalde, Carles Palau, resumides no, Miquel.

Sr. Miquel Campas, si resumides, i  podíem buscar actes anteriors que les guardem, estaven 
resumides.

Sr. Alcalde, Carles Palau, resumides no.

Sr. Miquel Campàs, i el resum a vegades no ens afavoria en alguns punts massa a nosaltres.

Sr. Alcalde, Carles Palau, resumides no han estat les actes Miquel, però bé, passem a la votació.  
Entenc que hem de votar les esmenes que han presentat els dos grups parlamentaris, jo en 
principi, crec que es poden acceptar tranquil·lament.

Sr. Miquel Campàs, per això us ho hem donat per escrit, perquè no passés lo de l’altra vegada, 
que hem vaig equivocar de minut, per això us ho donem per escrit.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, l’altra vegada també m’ho vas donar per escrit.

Sr. Miquel Campàs, si però.

Sr. Alcalde, Carles Palau, i la equivocació també hi era.

Votacions

Es sotmet a votació la incorporació de les esmenes exposades anteriorment a l’acta del  Ple 
ordinari de data 13/12/2017, s’aproven per unanimitat dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells. 
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit 
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa. 

SEGON.-  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  S’ESCAU,    DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU 
D’ARRANJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE BELL-LLOC D’URGELL

ANTECEDENTS

Atès que aquest Ajuntament té intenció d’arranjar les piscines municipals degut al seu estat i a la 
necessitat d’adaptar les instal·lacions a la normativa vigent.

En data 25 de setembre de 2017 per decret d’alcaldia núm. 2017/0209 es resolt sol·licitar als 
Serveis Tècnics municipals que elaborin el projecte d’arranjament de les piscines .

En la mateixa data i amb registre de sortida núm. 1364, es tramet als Serveis Tècnics del Consell  
Comarcal del Pla d’Urgell sol·licitud  per tal de que  s’elabori el projecte d’arranjament de les 
piscines municipals, amb la major brevetat possible.

El Sr. Josep Berguedà Pujades arquitecte, i el Sr. Jordi Capell Mateus arquitecte tècnic, tècnics 
del  Consell Comarcal del Pla d’Urgell, elaboren el Projecte Bàsic i Executiu d’arranjament de les 
Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell .

En data 09 d’octubre de 2017 i amb registre d’entrada núm. 1115, es rep el  Projecte Bàsic i  
Executiu d’arranjament de les Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell i es registra a l’Ajuntament  
de Bell-lloc d’Urgell.

El  projecte redactat  pel  Sr.  Josep Berguedà Pujades arquitecte,  i  el  Sr.  Jordi  Capell  Mateus 
arquitecte tècnic, tècnics del  Consell Comarcal del Pla d’Urgell és un Projecte, Bàsic i Executiu  
d’arranjament de les Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell amb un pressupost d’execució de 
contracta de 129.980,44 euros (IVA inclòs). 

En data 13 de desembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, reunit en sessió 
ordinària  núm.  14/17,  va  rebutjar  per  majoria  absoluta  dels  regidors/es  de  l’Ajuntament  de 
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Bell-lloc  d’Urgell  la  proposta  d’acord  d’aprovació  inicial  del  projecte  d’obres  bàsic  i  executiu 
d’arranjament de les piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell. 

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  ens  Locals,  així  com, 
l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com  
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim Local de Catalunya, 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja  
el següent ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu d’arranjament de les Piscines municipals 
de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost de 107.421,85 euros i 22.558,59 euros d’Impost sobre el 
Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 129.980,44 euros –  cent 
vint-i-nou mil nou-cents vuitanta euros amb quaranta-quatre cèntims -, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre  el  Projecte  Bàsic  i  Executiu  d’arranjament  de  les  Piscines  municipals  de 
Bell-lloc d’Urgell  a informació pública pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el  
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, perquè els interessats presentin, si s’escau, 
les al·legacions que considerin pertinents. 

Tercer.-  Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest document 
tècnic,  esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, home, si l’altra vegada ho vaig mirar i vaig votar que no, lo lògic és que no 
canviï d’opinió. Continuo pensant que aquests cèntims que es gastin a les piscines, es poden 
gastar en les entitats també, per exemple amb el Futbol que es queixen molt, amb el jovent i amb 
altres coses, continuo pensant el mateix que vaig votar l’altra vegada, vaig votar que no, ara no 
votaré que si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, vale, gràcies. Grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, de vegades trobar el límit del cinisme de les persones costa. El senyor alcalde, 
al ple passat, però en aquest ple, ens ha presentat dos únics punts a la part resolutiva, aprovar  
l’acta del ple passat i aprovar el projecte de la reforma de les piscines. Dóna la casualitat que el 
dia 13 de desembre ens va presentar aquest mateix punt a l’ordre del dia, nosaltres ja li vam 
donar un resposta raonada i argumentada, que per cert acabem d’aprovar amb l’acta que hem 
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aprovat al punt anterior, per tant no repetirem l’argumentació per no avorrir, però si voldria repetir  
la darrera frase de la nostra argumentació, li vam dir que, “avui no es donen les circumstàncies i  
per tant votarem no”;  aquestes circumstàncies no han canviat o a nosaltres ningú ens ha fet 
saber que canviàvem, l’alcalde ha passat de tot i no ha fet ni el més mínim intent de buscar una 
solució. Bé, si hi ha hagut un mínim intent, hi ha hagut una trucada d’un regidor a una regidora  
del  nostre  grup,  no  sabem  si  aquesta  trucada  ha  sigut  d’iniciativa  personal  o  ha  sigut  un 
suggeriment, aquesta trucada el que pretenia era oferir suport al grup de Convergència dient que 
en una  de les  nostres  reunions,  doncs  si  volíem vindria,  i  ens  explicaria  amb més detall  el 
projecte de les piscines, perquè així poguéssim arribar aquí al ple i votéssim que si. 

Miquel el projecte de les piscines, l’hem entès perfectament, una altra cosa és que el compartim 
o no, segurament nosaltres ho faríem diferent, a més recordo una vegada més, que nosaltres si 
ens vam comprometre a arreglar les piscines, t’agraïm moltíssim Miquel i valorem la teva voluntat 
de conciliació, però creiem que no és a tu a qui li correspon iniciar aquest diàleg. El diàleg que 
pensem que ha de ser conciliador i que ha de buscar trobar una solució a aquest problema l’ha 
d’iniciar qui el va trencar, no el vas trencar tu, el va trencar el senyor alcalde. El mateix senyor  
alcalde que s’omple la boca oferint  diàleg,  diàleg als grups de l’oposició,  fa pocs plens que 
parlava  de  que  ens  havíem  de  reunir,  ens  havíem  de  trobar,  havíem  de  parlar,  però  això 
dissortadament només ho sentim quan hi ha una càmera que ens està gravant, fora de càmeres 
ni ens coneix, ni manifesta la més mínima voluntat de parlar amb ningú.

Aquest senyor alcalde, que està tan preocupat, perquè aprovem aquest projecte de les piscines, 
que  com a  única  solució  se  li  acut  fer  trucar  a  un  regidor;  senyor  alcalde,  els  adults  hem 
d’assumir responsabilitats, els adults hem de ser conscients de la nostra realitat, els adults quan 
tenim molt interès en aconseguir un objectiu i sabem que nosaltres sòls no el podem aconseguir, 
negociem, fem un primer pas i tots els que convinguin, però negociem no pressionem. La base 
per negociar es parlar, parlar amb l’altra part, conscients de que caldrà cedir, si es que volem 
arribar a algun acord, i lògicament els acords han de satisfer a les dues parts, per negociar i per  
dialogar, és necessària voluntat negociadora, i per sobre de tot una gran dosi d’humilitat, el grup 
del PDeCAT, som gent coherent, conseqüent i negociadora, vostè no ha fet res per canviar les 
circumstàncies des del dia 13 de desembre, per tant avui li hem de tornar a repetir, avui 18 de 
gener, les circumstàncies encara no han canviat, per respecte al nostres principis, per respecte a 
la gent que ens ha votat, i per respecte a la institució que representem, avui tornarem a votar que 
no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies.

Sr. Miquel Amorós, contestaré jo. No se com prendre-m’ho això que m’has dit, perquè per una 
banda m’agreixes la trucada i per una altra em dius que hi ha algú que m’ha fet trucar, i això.

Sra. Rosa Buira, no ho he assegurat, he dit que no ho sabíem.

Sr. Miquel Amorós, si, però has dit, per això dic que no sé com prendre-m’ho.

Sra.  Rosa  Buira,  he  dit  que  no  sabia  si  ho  havies  fet  voluntàriament  o  algú  havia  fet  el 
suggeriment.

Sr. Miquel Amorós, ara t’ho contestaré, primer de tot que la trucada l’he fet voluntària, ningú m’ha 
dit que he de trucar o de fer res, jo el que veig, és que portem tres anys ja de legislatura.

Sra. Rosa Buira, gairebé tres anys.
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Sr. Miquel Amorós, gairebé tres anys, que el diàleg que s’ha seguit fins ara, que és a través de  
reunions de pressupostos, reunions del que sigui, no ha servit gairebé de res, perquè sempre 
que hem tingut alguna reunió, o alguna trobada hem sortit uns amb un camí i els altres a altre, i  
no ens hem pogut trobar mai en cap camí, i jo sóc una persona que quan surto per exemple d’un 
ple on es porta el projecte d’unes piscines que crec que és importantíssim tirar-ho endavant, no  
només pel capritx de que siguin més boniques les piscines, sinó que per seguretat crec que és 
un projecte que s’ha de tirar endavant, i surto d’un ple al qual es vota en contra d’aquest projecte,  
doncs sóc una persona, que si a més veig que tenim una subvenció, em sembla, d’uns 90.000 €,  
que en aquest moment veig que podem fer les piscines i és un projecte que no tira endavant,  
docs això a mi em sap molt greu. 

Llavors que passa, doncs mira tinc aquest defecte, em menjo molt el cap, i un dia sortint de la 
universitat, que a classe no estava pel que havia d’estar i estava pensant en aquestes coses,  
pues donant tombs, donant tombs, vaig pensar doncs a veure, si aquesta comunicació que s’ha  
portat fins ara no ha funcionat perquè no ha funcionat, i Déu vulgui que funcioni en algun moment  
o altre, però la cosa la veig molt complicada, perquè si portem tres anys i no hem sigut capaços 
d’assentar-nos i arribar a un acord, crec que costarà arribar-hi, i se’m va acudir agafar una altra 
via de comunicació que potser una via amb un regidor, que també entenc que sóc lliure de trucar 
a qualsevol regidor del grup que sigui, això per descomptat. Llavors només això, no sé si us ha  
sapigut greu o no us ha sapigut greu que us truques, em va sortir de fer-ho així, crec que és un 
projecte, i a més ho vaig comentar, si es porta en aquest ple, penso que és perquè evidentment  
ha d’estar un mes d’exposició.

Sra. Rosa Buira, pels tempos.

Sr. Miquel Amorós, pels tempos, si volem tenir les piscines per aquesta temporada següent, el  
tempo tenim el que tenim, i pensava que almenys jo us havia de proposar, i el que vaig proposar  
era que si convenia vindria jo no a explicar-vos el projecte de les piscines, perquè suposo que 
vosaltres l’enteneu i a més com vosaltres vau comentar, és un projecte que ja el teníeu pensat de 
fer-ho, i per tant no era venir a explicar el projecte de les piscines, sinó intentar arribar a un acord  
per poder aprovar el projecte i després aprovar la partida pressupostària per poder tirar endavant 
aquest projecte, només és això, em sembla que no em deixo res més, del que us volia dir, jo no 
renunciaré a cap via de comunicació que pugui portar a tirar endavant un projecte, que crec que 
és important pel poble, això ja us ho dic ara, suposo que vosaltres m’entendreu, que tampoc 
vulgui renunciar a cap via de comunicació, és el que vaig creure en aquell moment, ho vaig fer 
per voluntat pròpia, i ho tornaré a fer tantes vegades com sigui per poder arribar a acords.

Sra. Rosa Buira, t’ho agraïm moltíssim i pensem que tant de bo tots pensessin com tu, tots des 
de l’Antonio fins al Jaume, en aquest cas, només t’has manifestat tu, dissortadament aquesta 
voluntat conciliadora i aquestes ganes de parlar i dialogar no sé si les comparteixes amb la resta  
del grup, a nosaltres ens dona la sensació que no, i per tant aquí estem, estem en un atzucac, 
estem en un moment que com tu has dit, portem gairebé tres anys, però no vam ser nosaltres els 
primers que ens vam embarrerar per no parlar i per no dir dialogar, recordo que a la primera 
reunió que vam venir, vam venir amb il·lusió, amb ganes i amb ganes de treballar pel poble tots  
plegats, perquè estàvem en unes circumstàncies molt igualades i això ens permetia treballar tots 
junts. La primera reunió va ser un cop de porta als morros i a partir d’aquí les coses han anat  
com han anat, doncs bé, tant de bo siguem capaços de tornar a reconduir la situació i com tu, 
també crec que és una mica complicat, però les coses impossibles, no és pot dir mai que ho son.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé. 

Sr. Ramon Cònsola, jo et voldria felicitar, per descomptat, no ens ha sapigut gens de greu, al 
contrari, com ha dit la Rosa, ojalà tots els del vostre grup fossin igual que tu.
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Sr. Miquel Amorós, i tot el vostre també, ojalà.

Sr. Ramon Cònsola, amb això t’equivoques, t’he de rectificar.

Sr. Miquel Amorós, per què?

Sr. Ramon Cònsola, perquè ho ha dit molt bé la Rosa, aquí els que vau trencar el diàleg de bon 
principi vau ser vosaltres, jo crec que el grup polític us ha fet mal. Després tu has de fer una mica 
d’història Miquel, com han anat les coses en aquests tres anys, encara estem esperant nosaltres  
la trucada, encara l’estem esperant, l’altre dia encara ho comentàvem, encara l’estem esperant. I 
a tu et sembla, que tu, que tu, que hauries de rectificar en aquest aspecte. No som nosaltres els 
que hem trencat els ponts, sou vosaltres, a veure a tu ja t’entenc, però sou vosaltres, i el que 
trenca el pont és el qui l’ha de reposar, no riguis, que va així això.

Sr. Alcalde, Carles Palau, no ric, perquè tu mateix em vas reconèixer que no m’agafes el telèfon, 
vull dir intento reposar el pont i contacto amb tu i no hi ha ningú que me l’agafi.

Sr. Ramon Cònsola, Carles, com t’he d’agafar el telèfon si tu encara no has reconegut el que va 
dir el jutge.

Sr. Alcalde, Carles Palau, llavors com he de reposar, el pont, com he de refer el pont.

Sr. Ramon Cònsola, doncs no sé, tu sabràs com l’hauràs de refer.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs aquí hi ha hagut un intent de refer el pont.

Sr. Ramon Cònsola, ell, no, que ja li hem deixat clar. Ell no, has de ser tu, el que el va trencar, ell  
no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs explica’m com, amb la teva experiència de tants anys, de tanta  
sabiduria,  explica’m com he de refer  un  pont,  si  marco un número de telèfon  tres  vegades  
seguides i ningú despenja a l’altre cantó.

Sr. Ramon Cònsola, això no funciona d’aquesta manera.

Sr. Alcalde, Carles Palau, disculpa un moment, disculpa un moment, Ramon.

Sr. Ramon Cònsola, perdona que t’ho diga.

Sr. Alcalde, Carles Palau, vindreu a la reunió de la setmana vinent,  vindreu a la reunió dels 
pressupostos?

Sr. Ramon Cònsola, si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, si, és bo sapigueu.

Sr. Ramon Cònsola, allí no ho arreglarem això.

Sr. Alcalde, Carles Palau, ho se, però parlarem d’algo.

Sr. Ramon Cònsola, això ha de ser un debat públic, i que es digui públicament, de la mateixa 
manera que se’ns va fotre a la foguera públicament, que se’ns tregui de la foguera públicament, 
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això d’entrada.  El  projecte,  hem mirat  el  projecte  de les  piscines  i  aquest  no  era  el  nostre 
projecte.

Sr. Miquel Amorós, he dit la idea.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però.

Sr. Ramon Cònsola, ni la mateixa idea, perquè amb el munt de diners que gasteu, nosaltres el  
que volíem fer era una altra cosa, una altra cosa que per augmentar, tal com diu, la massa crítica  
de gent que vagi a les piscines, tal  com va dir el  David, entenem que estem hipotecant les 
piscines amb aquest projecte, l’estem hipotecant, es va un mur i només es limita a les piscines i 
allà entenem que s’ha de fer  una zona lúdica més complerta,  perquè tingui  més atracció la 
piscina, i allí la estem hipotecant, amb el vostre projecte s’hipoteca, i només es limita a la piscina, 
el projecte ens l’hem mirat de dalt fins baix, a part que és un projecte molt light, perquè tampoc  
no hi ha ni cotes, no especifica el tema tècnic, però això ja vindria després, nosaltres el primer 
escony, perquè vegeu que ens l’hem mirat, i veiem el que hi ha, i entenem, també et dic que no  
és el nostre projecte. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, el vostre projecte està fet?

Sr. Ramon Cònsola, no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, es que quan vaig arribar aquí hi havia demanada una subvenció, però 
només era per canviar el formigó de fora de les piscines.

Sr. Ramon Cònsola, no està fet, però si que està fet.

Sr. Miquel Campàs, aquí no està fet, a l’ajuntament no hi és.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però està fet?

Sr. Miquel Campàs, el nostre?

Sr. Ramon Cònsola, si, el nostre projecte no està aquí, el tenim nosaltres. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, però qui el va fer, el va fer l’ajuntament i el teniu vosaltres?

Sr. Ramon Cònsola, no, és un esborrany, ni el va fer l’ajuntament ni el va pagar l’ajuntament, és 
un esborrany que nosaltres tenim.

Sr. Miquel Campàs, el tenim fet a la nostra manera.

Sr. Ramon Cònsola, això s’ha de traslladar a un projecte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, com que dieu que hi ha un projecte fet, per això ho dic.

Sr. Miquel Campàs, hi ha un pre-projecte.

Sr. Ramon Cònsola, el pre-projecte, val.

Sr. Alcalde, Carles Palau, hi ha una idea, vale.

Sr. Miquel Campàs, exacte.
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Sr. Ramon Cònsola, i no el va pagar l’ajuntament. Tenim el primer escony i nosaltres com molt bé 
ha dit la Rosa, fa un mes que ho vam dir, i a partir d’aquí no ens hi mourem.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, perfecte.

Sra. Rosa Buira, jo només un petit.

Sr. Alcalde, Carles Palau, breu, si us plau.

Sra.  Rosa  Buira,  molt  breu,  d’acord  que estem a la  societat  de la  tecnologia  i  dels  mitjans 
tecnològics, però hi ha altres vies de comunicació que no siguin trucades de telèfon, em sembla,  
fins ara hem utilitzat moltes, en la època que no hi havia mòbils, també ens comunicàvem i  
potser  més  que  actualment,  per  tant  tu  que  penso  que  ets  prou  hàbil  i  prou  intel·ligent 
segurament  trobaràs,  si  realment  tens  voluntat  de parlar  i  dialogar  i  d’arribar  a  una  entesa, 
segurament seràs capaç de trobar un altre mitjà de comunicació que no sigui una trucada de 
mòbil.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo si truco i no hem contesten, penso que si vaig a la casa i truco no  
m’obriran la porta, vull dir dos i dos són quatre.

Sra. Rosa Buira, normalment la gent no acostuma a tancar les portes així de sobte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, normalment la gent contesta al telèfon.

Sra. Rosa Buira, doncs proposa.

Sr. Alcalde, Carles Palau, sòl si és algun d’aquests de publicitat.

Sra. Rosa Buira, jo en aquest cas discrepo de tu, perquè tothom que em coneix molt sap que 
moltes vegades no contesto al  telèfon,  i  no per  mala fe,  sinó senzillament perquè en aquell  
moment no estic pel telèfon i després se’m passa la trucada, és un mal hàbit meu que reconec.

Sr. David Folguera, jo, una cosa.

Sr. Alcalde, Carles Palau, breu, també.

Sr. David Folguera, et recordo Ramon, es que tu vull recordar, perquè sembla que ningú hagi  
agafat el telèfon mai, et vaig trucar el mateix dia que va sortir la noticia al diari, el primer que vaig  
fer va ser donar-te l’enhorabona, i aquell dia et trucava en nom del grup municipal, perquè el que 
feia era preguntar-te per la moció, perquè teníem ganes d’aprovar-la aquella moció, i no la vam 
poder llegir encara aquella moció, i llavors vam baixar a baix, llegir-nos-la i partir-nos al vot, i  
aquell  dia ho vaig fer,  i  la conversa que vaig tenir  no va ser  gens d’agradable, i  ho recordo 
Ramon i lo primer que vaig fer va ser felicitar-te, llavors també dius que no t’hem trucat mai i jo et  
vaig trucar el mateix dia.

Sr. Ramon Cònsola, 50 %.

Sr. Miquel Campàs, una coseta.

Sr. Alcalde, Carles Palau, ràpid, si us plau.

Sr. Miquel Campàs, eh.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, breu, també.

Sr. Miquel Campàs, s’ha comentat del diàleg de quan vau prendre possessió, si no recordo la 
primera Festa Major del setembre que el Miquel es va trobar amb tot el follon allí, em vaig oferir, i  
li vaig donar com a experiència després de 12 anys, o algun consell del que jo havia fet alguna 
vegada, si o no?

Sr. Miquel Amorós, si, i el dia que m’ha convingut parlar amb la Brigit també he parlat.

Sr. Miquel Campàs, per tant, no ens hem negat mai, que sembla que és el que es deia aquí,  
nosaltres a parlar, sinó tot el contrari, ara quan ha arribat un punt que s’ha tensat tant la corda i  
s’ha trencat el pont, un o altre l’ha de refer, senzillament volia comentar això.

Sr. Alcalde, Carles Palau, gràcies pel comentari Miquel.

Votacions

Es  sotmet  a  votació  la  proposta,  aquesta  es  rebutja  per  majoria  absoluta  dels  membres 
assistents de la corporació. 

Vots a favor: 
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells. 

Vots en contra: 
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit 
Jubillar i Sr. Jaume Amorós. 
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa. 

TERCER.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  I  DELS  ACORDS  DE  LES 
JUNTES DE GOVERN.

Atès  que  en  l’anterior  Ple   va  donar-se  compte  de  diferents  Decrets  d’Alcaldia,  sent  l’últim 
d’aquests Decrets el 0275/2017.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0276/2017 fins al núm. 295/2017 ambdós inclosos i  
01/2018 fins al núm. 4/2018 S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 2017
DECRET NÚM. ASSUMTE 
DECRETS 2017 2017-0276 Convocatòria sessió plenària ordinària de 13 de desembre de 2017
DECRETS 2017 2017-0277 Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular
DECRETS 2017 2017-0278 Obligacions novembre
DECRETS 2017 2017-0279 Convocatòria sessió ordinària junta de govern local
DECRETS 2017 2017-0280 Baixa Despatx 6 Incubadora d'Empreses
DECRETS 2017 2017-0281 paga extra desembre 2017
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DECRETS 2017 2017-0282 llicència urbanística (Exp. 2017/084)
DECRETS 2017 2017-0283 autoritzar pagament a justificar despeses Cap d'any i Reis
DECRETS 2017 2017-0284 contractació personal laboral temporal Casal de Nadal 2017-18
DECRETS 2017 2017-0285 aprovació factures desembre
DECRETS 2017 2017-0286 pagaments 2a quinzena novembre
DECRETS 2017 2017-0287 llicència urbanística (Exp. 2017/025)
DECRETS 2017 2017-0288 incoació expedient inversió financerament sostenible
DECRETS 2017 2017-0289 aprovació nòmines desembre 2017

DECRETS 2017 2017-0290 
adjudicació contracte subministrament xarxa elèctrica i informàtica 
Ajuntament

DECRETS 2017 2017-0291 
Aprovar inici expedient contractació obres menors pas de vianants 
carretera Nacional II

DECRETS 2017 2017-0292 Decret aprovació memòria valorada canvi enllumenat  a let
DECRETS 2017 2017-0293 pròrroga pressupostària exercici 2018
DECRETS 2017 2017-0294 autoritzar despesa derivada d'inversions financerament sostenibles
DECRETS 2017 2017-0295 Aprovació justificació subvencions nominatives a entitats i clubs

ANNEX DECRETS 2018
DECRET NÚM. ASSUMPTE
DECRETS 2018 2018-0001 PAGAMENTS DESEMBRE
DECRETS 2018 2018-0002 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/084)
DECRETS 2018 2018-0003 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/083)
DECRETS 2018 2018-0004 CONVOCATÒRIA JGL ORDINARIA 1/2018

 
Donar  compte de l’ Acta  de la Junta de Govern i  dels  acords adoptats  de data:  19/12/2017.  
S’adjunta annex.

ANNEX JUNTES DE GOVERN
DATA ACORDS

19/12/2017 APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT TÈCNIC ARRANJAMENT CAMÍ LATERAL A-2
(14/2017) APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT TÈCNIC PAS DE VIANANTS A LA N-II

 ATORGAMENT TARJETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
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Sra. Rosa Buira, no.

QUART.- MOCIONS

No hi ha mocions.

CINQUÈ.- PRECS I PREGUNTES

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  comenta  al  Miquel  Campàs,  et  vaig  enviar  la  resposta,  no  sé  si 
necessites alguna aclariment? 

Sr.  Miquel  Campàs,  m’ho  vas  enviar  si,  i  t’ho  agraeixo,  et  vaig  demanar  les  factures  de  la 
il·luminació de la farola d’Imagrifol,  que hi ha dos pagaments i  una devolució i suposo que el  
segon pagament és que l’ajuntament devia cobrar de l’assegurança? 

Sr. Alcalde, Carles Palau, no, ja t’ho vaig explicar, t’ho vaig ficar entre cometes, realment vam tenir  
una reparació que és la primera factura, la primera factura és una reparació d’una farola que es 
va  fer  i  nosaltres  vam cobrar  de l’assegurança,  i  nosaltres  vam pagar  a  l’empresari.  Llavors  
l’empresari per error va fer la segona factura i nosaltres ens hem vam adonar, i llavors li vam 
demanar que ens fes la factura negativa, per l’anul·lació. Hi ha una farola que es va reparar que 
és la primera factura.

Sr. Miquel Campàs, però es va cobrar de l’assegurança? 

Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte.

Sr. Miquel Campàs, i després l’altra factura que hem vas fer arribar del Bargalló, que hi ha el  
d’arreglar el carrers, aglomerat, val, però després, aquí hi ha la rampa de minusvàlids a la Plaça 
Lluis  Companys,  clar,  em  sembla  perfecte,  llàstima,  és  una  pregunta.  És  una  iniciativa  de 
l’ajuntament, de l’equip de govern, és privada o és continuar unint totes les aceres amb pas de 
zebra? 

Sr. Alcalde, Carles Palau, si us fixeu avui hem unit el pas de zebra del pas a nivell fins a aquella 
vorera i fins arribant al carrer La Mina, la intenció que tenim és que poquet a poquet intentarem fer  
a totes les voreres fer aquests rebaixos d’adaptació de minusvàlids, qui diu minusvàlids, al carret 
de la compra, al que sigui.

Sr. Miquel Campàs, és que llavors el curiós és que a l’acera del carrer Lluis Companys, venint per 
l’acera cap al carrer Sant Miquel, allí hi ha un problema.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és més complicat.

Sr. Miquel Campàs, hi ha les escales que donen als pisos, i aleshores? 

Sr. Alcalde, Carles Palau, és un tema que ja ve de sempre.

Sr. Miquel Campàs, començar que em sembla bé, però el mateix carrer Sant Josep es podria unir  
amb el carrer La Mina.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, el pas de zebra està fet aquell.

Sr. Miquel Campàs, la baixada.

Sr. Alcalde, Carles Palau, la baixada, el problema és que l’acera el carrer Sant Josep és tant 
estreta que no ens podem plantejar un baixador cap al carrer, s’hauria de plantejar un baixador  
més ample, i després també hi ha la disponibilitat econòmica, anirem fent poquet a poquet i a 
passos.

Sr. Miquel Campàs, i després del que has dit que hi havia marcat el pas de zebra a la Plaça Lluis  
Companys, es té previst posar alguna senyal indicadora, per exemple quan vens del carrer Sant 
Miquel, clar perquè el pas de zebra està molt a prop, perquè al carrer Sant Miquel si ens ve un  
vehicle una mica accelerat i dóna la casualitat que hi hagi algú, està previst?

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  està  previst,  en  pic  tinguem  partida  per  comprar  mobiliari  urbà, 
comprarem les senyals de trànsit per marca els passos de vianants, allí on faci falta posarem una 
senyal de pas de vianants.

Alguna altra pregunta, Antonio? 

Sr. Antonio Rispa, vull fer una pregunta, que m’ho han tornat a preguntar, algun veí d’aquell carrer,  
si s’ha de fer la denuncia a urbanisme o s’arreglarà, el tema de les escales al carrer dels Horts? 

Sr. Alcalde, Carles Palau, crec que no, ahir mateix, perdó, dimarts a la junta de govern, ho vaig  
exposar,  divendres  vaig  tornar  a  fer  una  visita  sobre  allò,  i  ja  el  vaig  advertir  que  com no 
comencés aviat les obres iniciaríem un procés sancionador al respecte, perquè se li ha donat 
marge de confiança i ja hem arribat al límit, per dir-ho així.
 

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

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

(aquest document està signat electrònicament) 
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