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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 articles 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
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de data 18/01/2018.
2. Expedient 20/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració. Aprovació, si
s’escau, de la participació i acceptació expressa de la participació en el programa
FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.
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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 14 de febrer 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.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Núm.: 02/2018
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 14 de febrer de 2018
Horari: de les 21:00 a les 22:05 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES PLENS 2018

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 06/04/2018
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

02/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 14 de febrer de 2018

3. Expedient 50/2018. Aprovació de Conveni interadministratiu serveis socials bàsic.
Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell referent als serveis socials bàsics
establerts al contracte programa 2016-2019.
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.
5. Donar compte de les rendicions trimestrals (4t trimestre) al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, comença el ple
d’avui recordant una altra vegada que ja fa més de tres mesos que tenim a la presó al
vicepresident Junqueres i al conseller Forn, fa més de tres mesos que tenim al president
Puigdemont i a quatre consellers a l’exili i aviat farà quatre mesos que el diputat Jordi Sánchez i
el president de l’Òmnium Jordi Cuixart tancats a la presó; és una cosa que no hem d’oblidar i que
s’ha d’anar recordant sempre que es faci un acte públic.
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 18/01/2018, 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 18/01/2018.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no, res a dir.
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Desenvolupament de la sessió

ACTES PLENS 2018

7. Precs i preguntes.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

6. Mocions.

Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sr. Miquel Campàs, sí, en el acta al punt de l’aprovació, si s’escau, de la participació i acceptació
expressa de la participació en el programa FEDER de creixement sostenible, el senyor alcalde,
ens explica el punt en el ple i hi ha escrit, antecedents, fonaments, acords i va directe a la
votació, i això no surt a la gravació.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, perquè el que vam votar va ser la inclusió en l’ordre del dia, no vam
votar el punt.
Sr. Miquel Campàs, sí, però l’explicació aquí surt escrita i a la gravació no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si ho veig.
Sr. Miquel Campàs, és això, llavors potser ja que va passar directament a la votació, posar
d’alguna manera al vídeo, si es pogués fer, perquè la gent sàpiga i quedi constància el que es va
votar, tots els punts que aquí surten escrits, però a la gravació no surten escrits.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no surten parlats.
Sr. Miquel Campàs, parlats perdó.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo en aquest cas...
Sr. Miquel Campàs, més que res perquè la gent sàpiga el que vam votar.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, però hi surt.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, estic d’acord amb tu, jo el punt no el vaig llegir.

Sr. Ramon Cònsola, és el que diu el Miquel, no es va gravar.
Sr. Miquel Campàs, no es va gravar i aquí surt escrit, per tant, com que no es va aprovar, aquí
tampoc crec que hauria de sortir.
Sr. Ramon Cònsola, l’acord aquest és el que passarem avui.
Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte, és el mateix.
Sra. Secretaria Interventora, sí, no es va llegir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ho retirem.
Sra. Secretaria Interventora, es podria treure de l’acta.
Sr. Ramon Cònsola, de fet no es va llegir, l’únic que vam fer, l’alcalde va proposar si es passava
com a punt de l’ordre del dia, i no es va passar, per tant, no es va arribar a llegir, es va entrar al
debat, perquè si i perquè no, però no vam...
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no sé, ara dono la meva opinió sobre el debat, no es va llegir l’acord
perquè no vam entrar a votar l’acord, només vam votar la inclusió com a punt de l’ordre del dia,
com que ja no va passar aquest primer escull, per tant, l’acord, en principi, no tindria que estar
aquí a l’acta, això crec que és així.

Sra. Nadir Castells, potser no està al vídeo, perquè recordeu que no vam activar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no es val llegir, jo recordo que no el vaig llegir.
Sr. David Folguera, no es va llegir tampoc.
Sr. Ramon Cònsola, es pot donar el cas que lo que està dient el Miquel que passar a debatre si
s’incloïa com a punt de l’ordre del dia o no, i no està al ple, és el que diu el Miquel, potser
s’hagués tingut que ficar, i una altra és que els punts, aquest punt en concret que passem avui,
no es van arribar a llegir, com que no es van arribar a llegir no poden constar a l’acta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, si. És cert que jo recordo que no el vaig llegir, es va debatre només
la inclusió i com que no es va incloure per tant ja no es va llegir.
Sr. Miquel Campàs, jo ho deia per aquest motiu.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ho retirem de l’acta i ja està.
Sr. Miquel Campàs, després fa uns dies que ens vau fer arribar l’acta per a que la poguéssim
repassar, us ho agraeixo, i és diferent l’acta que em vas passar a la d’avui a l’esborrany.
Alcalde, Sr. Carles Palau, la que et vaig passar va ser picada i enviada, ni me l’havia mirat jo ni
se l’havia mirat secretaria.
Sr. Miquel Campàs, per això, la pregunta és, la feina es fa doblada, aquesta, en aquest cas?

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, és el punt que en principi llegirà avui.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Sra. Nadir Castells, no sé si us recordeu que es va ficar a gravar, va fallar, que no fos això.

Sr. Miquel Campàs, no, alguns, a part del que està escrit, és diferent un escrit a l’altre, si que hi
ha algun canvi puntual, un tomb surt Elena Bergés, i a l’altre secretària interventora, algun punt
així, no afecta a l’acta que és concreta, i sempre demanàvem més literal, us felicitem com vam
fer a l’altre ple, perquè si ara venim a un ple i cada quinze dies l’acta tots tenim la memòria més
fresca i jo sincerament me la puc llegir, una me la puc llegir, recordo la última, les demés no, més
que res era per aquest motiu, ja m’ho dius a la carta, però si es fa doblat, tu ja aprofites, Elena
tens la feina ja feta i la repasses per damunt suposo.
Sra. Secretaria Interventora, jo el que faig es revisar-la i la bona és la última que us enviem, i
que està revisada per secretaria.
Sr. Ramon Cònsola, voldria també felicitar, perquè ara es fan molt bé les actes, s’ajusten més a
la realitat, per tant, sempre hi pot haver algun petit detall però felicitats.
Sra. Secretaria Interventora, gràcies.
Sra. Rosa Buira, ha costat, però tot és pot millorar no?, per tant, hem millorat en aquest aspecte.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, que has trobat molts canvis?

Sr. Miquel Campàs, és el primer que m’han dit, ens recordem més del que s’ha dit, i llavors hem
de revisar això, llavors agafem el vídeo ho mirem i per això hem vist que no hi era al vídeo
aquest punt.
Alcalde, Sr. Carles Palau, alguna cosa més? Doncs fa falta votar si s’ha de retirar aquesta
esmena.
Secretaria Interventora, sí.
Votacions

5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

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.

ACTES PLENS 2018

Es sotmet a votació la incorporació de les esmenes exposades anteriorment a l’acta del Ple
ordinari de data 18/01/2018, s’aproven per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Atesa la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior. Que té com a Objectiu d'actuació reformar les instal·lacions municipals d'enllumenat,
il·luminació i senyalització exterior existents per tal de reduir el seu consum d'energia final i les
emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència energètica.
Atès el Projecte de reforma i ampliació de l'enllumenat exterior de Bell-lloc d'Urgell (4a fase)
elaborat pels Serveis tècnics de la Diputació de Lleida
Atesa l'Auditoria energètica de la instal·lació d'enllumenat públic del municipi de Bell-lloc d'Urgell
elaborada per SIRIUS Solucions d'Enginyeria.
Atesa la memòria descriptiva del Projecte de reforma i ampliació de l'enllumenat exterior de
Bell-lloc d'Urgell (fase 4) elaborada per Xavier Arquès Grau
Atès el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell en data 13/12/2017.
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Atès el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa
en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014 -2020.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària de data 18 de gener de
2018 va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents la incorporació de l’assumpte a
l’ordre del dia del ple anterior.
FONAMENTS DE DRET
Article 22.2. e) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article
52.2. f) i o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Segon.- APROVAR les actuacions que componen el projecte singular subvencionable
corresponent a la Mesura 6: Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior, així com la dotació pressupostària per fer-la, valorada en CENT
CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA- DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS,
IVA inclòs (156.662,66), i desglossada en el següent punt d'aquest acord, amb exprés
compromís d'habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat en el cas que el mateix
resulti seleccionat en aquesta convocatòria . Aquesta aprovació pressupostària es troba
condicionada a l'obtenció de cofinançament FEDER per dur-la a terme.
Tercer.- APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre, a la qual es refereix
l'apartat c) de l'article 12 del RD 616/2017, la qual, es identificada i referència com Expedient
20/2018, Titulada: MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE SINGULAR DE REFORMA i
AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE BELL-LLOC d'URGELL (FASE 4), redactada
per Xavier Arqués Grau, de data 10 de gener de 2018, d'una inversió i despesa elegible total de
CENT VINT MIL QUATRE-CENTS SETANTA I TRES EUROS AMB VINT-CÈNTIMS (129.473,27
€), Iva el 21% de VINT MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
(27.189,39). Inversió i despesa total elegible amb IVA inclòs de CENT CINQUANTA-SIS MIL
SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (156.662,66 €)

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo, com que és una cosa molt tècnica, vull dir, no ho entenc massa, ho deixo
als enginyers, i m’abstindré perquè feu el que creieu més convenient vosaltres.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
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Primer.- APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel Reial
Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el
marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

ACTES PLENS 2018

ACORDS:

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest
adopta els següents

Aquest va ser l’inici que vam començar i tal i com ha dit la Rosa ens fa faltar temps per acabar i
desenvolupar tot el projecte d’enllumenat d’aquella zona, juntament amb Can Folguera, que si
que és una compensació particular, però anava conjunta amb l’aspecte de portar la llum i poder
alimentar aquella zona conjuntament amb tot el carrer Via Ferrea, senzillament és que ja es va
fer una prèvia per després poder desenvolupar, com ara es vol fer, amb aquest FEDER. Del qual
estem completament, veiem que és necessària, ja que és precària la zona d’enllumenat d’aquella
zona d’escoles i del carrer Via Ferrea. Aquesta és l’explicació que ho sapigueu vosaltres, perquè
suposo que ells ja ho sabem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, algo, però no amb l’exactitud que ho saps tu, que ho has viscut.
Només comentar que el projecte aquest, és un projecte que es va fer al 2011 i l’únic que s’ha fet
ara és actualitzar-lo a la tecnologia LED i el fet d’actualitzar-lo a tecnologia LED comporta canvis
en tipus de potencies i històries d’aquestes al no necessitar tant consum.
Pel que has comentat ara a l’últim, de la urbanització Can Folguera, que si Déu vol, no tardarà
gaire en posar-se en marxa, respecten el planejament del projecte original del 2011, pel que fa a
distribució de fanals, etc, i com has comentat les faroles aquestes de les piscines que són de
LED, va ser una de les actuacions que es va fer per començar a tornar l’enllumenat cap a aquest
de reducció de consum i emissions de CO².
No sé si voleu comentar alguna cosa més, sinó passaríem a votar.
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Sr. Miquel Campàs, més que res explicar-ho als veïns que estan aquí baix, perquè segur que
vosaltres ja esteu al corrent. A l’inici quan nosaltres vam començar va ser a la instal·lació de les
piscines el que era a l’antic quartet on es venien els tiquets, allí vam posar el quarto de
comptadors i per alimentar la zona del camp de futbol, la zona de piscines i l’enllumenat públic i
perquè teníem tot a dins a les piscines, els comptadors, les proteccions, la companyia sempre
ens deia que no podia ser, ja que la companyia ha de tenir accés directament al comptador i als
seus fusibles de companyia, això ho teníem així i no ens ficàvem d’acord per un motiu, no volíem
que fos a dins de casa nostra, havíem de posar un armariet a fora, fins que ho vam poder
negociar i van accedir a dins de casa nostra, és a dir a les piscines, i poder tenir tot un embarrat
que es va fer tot nou de cara a que d’allí poder alimentar, que una part ja es va fer, que són les
faroles noves que són de LED al lateral de la piscina, aquelles ja les vam posar, perquè eren ja
molt precàries, tenien problemes de cablejat que era molt antic, i cada dos per tres saltava la
llum.

ACTES PLENS 2018

I ara, el Miquel si ens vol explicar les obres aquestes prèvies.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Sra. Rosa Buira, nosaltres ja vam comentar que aquest era un projecte que el grup de
Convergència vam deixar redactat i per manca de temps no el vam poder realitzar, prova d’això
és que ja s’havien fet unes obres prèvies perquè després es pogués desenvolupar aquesta 4ª
fase de l’enllumenat, aquestes obres prèvies us les explicarà millor el Miquel, per tant, no cal dir
que estem a favor del projecte i a més a més, de demanar les subvencions que correspongui i
que es pugui demanar, perquè aquesta sí que va ser una de les màximes de les legislatures que
nosaltres ens corresponia estar a l’equip de govern, doncs un dels nostres objectius era
aconseguir quantes més millores possibles pel nostre poble i al cost més baix possible també per
tots els veïns de Bell-lloc. Per tant, no tenim cap inconvenient en que es tiri endavant aquest
projecte, només una petició quan es comenci l’execució del projecte, el que si demanem, és que
es comenci pel carrer Via Ferrea fins al tram de les escoles, perquè donada la precarietat de la
instal·lació de l’enllumenat d’aquesta part del poble, ja era una de les nostres intencions
començar per aquí, però bé, doncs demanem que si pot ser alhora d’executar-ho que sigui així.

Sr. Ramon Cònsola, només incidir en el que ha dit la Rosa, avui es dona obertura a aquest
projecte, per tant, si s’inicia l’obra, ja quedarà fet, tant si s’aprova com si no s’aprova, el carrer
Via Ferrea, és a dir, el carrer que va des de la Plaça Lluis Companys fins a baix fins al silo, aquí
s’hauria de fer una intervenció ràpida ja, a part de que dona una sensació tercermundista, està a
precari perquè em sembla que només hi ha 2 faroles i estem parlant de quasi 400 metres.
Alcalde, Sr. Carles Palau, una pregunta tècnica, majoria simple?
Sra. Secretària Interventora, majoria simple.

Abstencions:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE
PROGRAMA 2016-2019.
Atès que el Departament de Treball, Afers social i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
han signat en data 31 d’agost de 2016 un contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa. S’adjunta
annex 1 (fitxa 1 CP, addenda 2017).
Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels
convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les
matèries en què existeixi aquest interès.
Atès que l’article 25.2. lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim
Local, estableix que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de
la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: e) Avaluació i
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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.
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Es sotmet a votació l’aprovació de participació i acceptació expressa de la participació en el
programa FEDER de creixement sostenible 2014/2020, aquesta s’aprova per majoria simple
dels membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Votacions

informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social.

les
de
els
les

Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que: Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per
les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o
dependents. Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que
poden incloure mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de
competències pròpies o delegades.
Atès que en data 22 de desembre de 2017 en sessió ordinària, el Ple del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els Ajuntament de
la comarca referent als serveis socials bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019. El
certificat de l’acord juntament amb el conveni es va remetre als Ajuntaments de la comarca en
data 11 de gener de 2018.
Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 8 de
febrer de 2018.
Atès l’informe de la secretària interventora municipal emès en data 8 de febrer de 2018.
Considerant necessari aprovar aquest conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els
Ajuntaments de la Comarca per tal de poder establir els vincles oportuns pel que fa el
finançament del costos directament vinculats a aquestes accions en matèria de serveis socials
bàsics.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta
els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell referent als Serveis Socials Bàsics establerts al Contracte Programa
2016-2019.
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Atès que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.

ACTES PLENS 2018

Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord
amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de l’article
esmentat , que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint
mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests
municipis.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Atès que l’article 84.2 lletra m) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas
competències pròpies en els termes que determinin les lleis en matèria de regulació i prestació
dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment
de les polítiques d'acolliment dels immigrants.

Segon.- Comunicar l’acord al Consell comarcal del Pla d’Urgell, als efectes corresponents.
Tercer.- Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest acord.
Debat

Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, com ha dit l’Antonio, és un conveni tipus del Consell Comarcal amb tots els
ajuntaments de la comarca, excepte l’Ajuntament de Mollerussa que té unes condicions
específiques, aquest conveni es regula en funció del número d’habitants, llavors aquest conveni
el que regula són les hores i els dies de servei de l’assistència social, el preu que ens correspon
per habitant, bé, altres aspectes, però tot referit als serveis socials, com ha dit, bàsics que es fan
a l’Ajuntament de Bell-lloc. Aquí hi ha poc a negociar, perquè és el Consell Comarcal qui
determina les funcions i en funció de les característiques de cada poble, doncs decideixen com
ha de ser aquest servei, llavors creiem que Bell-lloc ha de signar aquest conveni, lògicament, per
tal de que puguem rebre tots els mateixos serveis que reben els pobles de la nostra comarca, per
tant, res a dir, tot el contrari, només una petita puntualització, que fem sempre, que nosaltres som
de la època del suport paper i lo de publicar-ho al butlletí electrònic, doncs bé, perfecte, ens hem
d’incorporar a les noves tecnologies, però també potser publicar-ho al butlletí convencional
també estaria bé, o al tauló d’anuncis convencional.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ja ens ho recordes cada vegada, la llei actualment obliga només
publicar-ho al tauló d’anuncis electrònic, però bé, està a disposició de qualsevol.
Sra. Rosa Buira, és un servei més que es dona al ciutadà.
Alcalde, Sr. Carles Palau, està al taulell de dalt i no hi ha cap problema en facilitar-los-hi una
còpia en paper a qui ho necessiti. Només confirmar el que has dit tu, és un conveni que ve
marcat tot entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família amb els Consells Comarcals,
aquest conveni estableix la ràtio de professional per número d’habitants, si no em falla la
memòria crec que són cada 15.000 habitants hi ha d’haver dos treballador/es socials, un/a
educador social i un/a administratiu, això que ha comportat, doncs bé, a hores d’ara el Consell
Comarcal compleix amb aquest ràtio, i això comporta un increment a la despesa que paga
l’Ajuntament que si no em falla la memòria és un 25 % del cost, l’altre 75 % el pagaria la
Generalitat a través del Consell Comarcal. Per tant, és això, actualitzar aquest conveni i tirar-ho
endavant.
Sr. David Folguera, com a crítica, el conveni és del 2016 al 2019 i hem començat al 2018, potser
la gestió també ens arriba una mica tard.
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Sr. Antonio Rispa, no, jo crec que com aquest conveni ve del Consell Comarcal adequat a tots els
pobles en base a les necessitats que té, crec que és una cosa que s’ha de votar que si.

ACTES PLENS 2018

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

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Rosa Buira, l’Administració és així de lleugera i anem així de ràpids.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo crec que, donant-te la raó al que has dit tu, lo important és que el
servei no s’ha deixat de prestar, tot i no tindre aquest paper firmat, jo crec que ens hem de
quedar amb això.
Sra. Rosa Buira, la funció d’aquest ràtio suposo que és el fet de que si tenim dos treballadores
socials cada 15.000 habitants, vol dir que Bell-lloc que tenim al voltant de 2.500, ens toca unes
hores d’atenció de la professional del serveis socials.

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, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

QUART.- 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 004/2018.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0005/2018 fins al núm. 0032/2018 ambdós inclosos.
S’adjunta annex:
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Es sotmet a votació l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell referent als serveis socials bàsics establerts al
contracte programa 2016-2019, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la
corporació.
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Votacions

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, concretament, a part del treballador social, ara ha començat dos hores
a la setmana l’educadora social a atendre famílies.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Donar compte de l’Acta de la Junta de Govern Local i dels acords adoptats de data: 16/01/2018.
S’adjunta annex:
Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, res a dir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, res a dir.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM),
estableix al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al
Ministeri d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum:
QUART TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 223.386,85 €

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA I
FUNCIÓ PÚBLICA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 4T TRIMESTRE DEL 2017.

ACTES PLENS 2018

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dóna per assabentat.

Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al quart trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El període mig de pagament 4rt. TRIMESTRE 2017: -4,98 dies
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, com ja hem explicat altres vegades és menys, surt amb negatiu,
perquè tenim factures domiciliades que es paguen abans d’entrar la factura, provoca que els
càlculs surtin aquests dies en negatiu. Voleu comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
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Factures pendents de pagament al final del trimestre: 103.685,88 €

Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, no.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dóna per assabentat.
SISÈ.- MOCIONS
Alcalde, Sr. Carles Palau, teniu alguna moció per entrar?
Sr. Antonio Rispa, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de passar a donar-vos la paraula, vull llegir un escrit, que és el
següent:
El passat 30 de maig de 2017 El jutge del jutjat d’instrucció 2 de Lleida va dictar un auto on,
responent a la petició de la Fiscal, decidia sobreseure i arxivar les diligències prèvies per la
presumpta comissió d’un delicte continuat de malversació de cabals públics i un delicte de
prevaricació.
En aquestes diligències prèvies s’havia arribat a investigar fins a 10 regidors/es i exregidor/es de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell que havien representat als veïns i veïnes del nostre municipi
mitjançant tres grups municipals diferents.
La Fiscal en el seu escrit de 22 de maig de 2017 manifesta que : ”La fiscal, despachando el
traslado conferido interesa que se dicte auto acordando el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
DE LAS ACTUACIONES de conformidad con el art. 641.1 de la LEY DE ENJUCIAMIENTO
CRIMINAL, por considerar que no existen indicios racionales bastantes para considerar
justificada la comisión por parte de los investigados de los delitos de prevaricación y de
malversación de caudales públicos, y ello en base a lo siguiente: ...”
Arran d’aquest escrit, el jutge disposa en l’auto de data 30 de maig que:


“DISPONGO: EL SOBRESEIMIENTO LIBRE y archivo de estas diligencias previas al no
ser constitutivos los hechos instruidos de un ilícito penal.”



També diu en el seu escrit que: “consideramos por ello, que una diferencia semántica no
puede llevarnos a considerar que hay un diferente tratamiento económico ni que las
cantidades percibidas por los investigados (a la vista de las actuales que en cambio si se
ajustan a las previsiones legales) puedan considerarse desproporcionadas.”



Continua el jutge dient: “Entendemos en consecuencia que no se dan los elementos del
delito de malversación de caudales públicos del art. 432 del Código penal,
fundamentalmente entendemos que no podemos decir tras la instrucción practicada, se
pueda demostrar que hay por parte de los investigados el conocimiento y la voluntad de
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SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
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No hi ha mocions.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, no.

obtener un lucro ilícito, al considerar que se retribuyó un trabajo efectivamente realizado
en favor del municipio.”


I més endavant continua: “Por todo ellos se considera que los hechos no son tampoco
incardinables en el delito de prevaricación del art. 404 del Código penal, ya que no
concurre el dolo específico de este tipo delictivo, según el cual no basta conocer que se
incumplen determinadas formalidades administrativas, sino que es preciso percatarse de
que con tal incumplimiento se comete una flagrante, palmaria y grosera injusticia, de
modo que la actuación podría calificarse de absolutamente arbitraria.”

Un cop feta la lectura de l’auto del jutge aportat pels regidors/es, volem que consti públicament
que segons ha quedat establert en seu judicial, els regidors investigats NO van cometre cap dels
delictes pels quals es van iniciar les Diligències prèvies 1649/2016, es a dir NO van cometre els
delictes de malversació de cabals públic i prevaricació.
Les administracions públiques i els seus representants estem sotmesos al control i a la
fiscalització de la ciutadania i de la resta de poders públics. La Sindicatura de comptes, el
Departament de Governació, la intervenció municipal, el poder judicial i altres conformen una
xarxa de mecanismes de control que té com a objectiu supervisar i evitar que es produeixin
disfuncions en la gestió dels recursos públics.
La vocació de servei, la professionalitat i la confiança pública són els valors que hem de tenir
com a propis tots els servidors públics. Aquests valors es plasmen en uns principis com són els
de compromís, transparència, dedicació, honestedat, objectivitat, etc. Des del primer Ajuntament
de la democràcia, aquest Consistori ha posat tot l’esforç en complir al màxim amb aquests valors
tot i les dificultats que es troba pel camí.
Bell-lloc d’Urgell, 14 de febrer de 2018.
Bé, si voleu comentar alguna cosa, o bé entrar directament als precs i preguntes.
Sr. Antonio Rispa, jo crec que no calia escriure tant, simplement donant la enhorabona per la
resolució judicial, haguéssim estalviat molta feina, dons us dono la enhorabona perquè heu sortit
absolts i no calia tot això que s’ha llegit, però bueno, amb menys feina ho podíeu aclarir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé.
Sr. Antonio Rispa, heu treballat molt.
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En les darreres reunions que hi ha hagut entre els grups municipals de BM-AM i CDC s’ha pogut
comprovar que per part dels regidors i regidores del grup municipal de CDC encara hi ha una
demanda per a que es compleixi l’establert en l’acord tercer de la moció aprovada el 22 de juny
de 2017.
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En el mateix Ple del dia 22 de juny de 2017 es va aprovar una moció presentada pel grup
municipal de CDC que en el seu ACORD TERCER deia: “Que l’equip de govern de Bell-lloc
d’Urgell format pel grup municipal de BM-AM manifesti i reconegui finalment la innocència dels
regidors imputats en el període 2007 al 2015.”

ACTES PLENS 2018

En el Ple de data 22 de juny de 2017, vaig llegir un comunicat on manifestàvem que: “Avui ens
alegrem, com no pot ser d’altra manera, que el jutge hagi sobresegut el cas;...”. El mateix dia,
hores abans el regidor David Folguera va trucar per telèfon al grup municipal de CDC per, entre
altres temes, felicitar-los pel sobreseïment.

Sra. Rosa Buira, si ens permets algun comentari.
Bé, per començar jo diria, suposo que estàs satisfet d’aquest escrit que ens acabes de llegir, i
permet que et parla de tu.

Miri l’escrit és un conjunt d’imprecisions, paraules buides, ambigüitats i alguna que altra
insinuació, bé suposo que és per conservar l’estil literari de l’equip de govern.
En cap paràgraf de l’escrit, qui l’escriu, perquè no està signat, ni tampoc sabem a qui va dirigit,
en cap paraula qui l’ha escrit, defineix el que pensa, tampoc en cap paraula hi ha el més mínim
indici de sensibilitat, complicitat o empatia envers els companys regidors.
L’escrit es limita a fer una cronologia d’alguns fets que han passat des del 20 de maig del 2017
fins avui.
El que diu el jutge i el fiscal no calia repetir-ho, com ha dit l’Antonio, això no ho hem demanat
ningú. Els afectats sabem perfectament el que ens va dir el jutge, a més a més, al ple ja es va
llegir les resolucions que havia dictat el jutge, i també es va adjuntar a les actes que es passegen
pels establiments públics del nostre poble.
El que sí li demanàvem al senyor alcalde, és que tot l’equip de govern manifestin ben clarament
si estan d’acord amb el que diu el jutge o no hi estan d’acord; però vostès, com sempre, no s’han
mullat.
És cert, que al ple del dia 22 de juny ens va dir: “Avui en alegrem, com no pot ser d’altra manera,
que el jutge hagi sobresegut el cas”, ens alegrem, no crec que s’hagi de parlar d’alegries, però
bé, per cert és una expressió descontextualitzada, perquè la frase continuava. I la frase
continuava dient: “però també mirem amb preocupació, el fet que el Tribunal de Cuentas hagi de
continuar amb la seva investigació”. Avui aquesta segona part en aquest escrit no hi és.
Diu el senyor alcalde, que al ple del dia 22 de juny es va aprovar una moció en suport i en
reconeixement a la declaració d’innocència dels regidors i càrrecs electes municipals de
l’Ajuntament de Bell-lloc.
Ha oblidat un petit detall, ell, el senyor alcalde i dues regidores, per unes paraules que sembla
que no hi estaven d’acord, van votar que no, que no donaven suport a aquesta moció de
censura, perdó de censura no, a aquesta moció de reconeixement, dos regidors es van abstenir.
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Però crec, que hi ha una diferència, el senyor alcalde, sí sap perfectament el que hi havia de
posar en aquest escrit, i que no ha volgut posar o no li han deixat posar.

ACTES PLENS 2018

A mi personalment quan vaig acabar de llegir l’escrit, que ens el va passar molt amablement el
senyor alcalde ahir, em va fer pensar de seguida, suposo que per una deformació professional,
vaig pensar en aquells exàmens d’història o de filosofia que hem fet alguns a vegades, que com
que no tenies ni idea del que et preguntaven, et començaves a enrotllar a veure si encertaves
alguna cosa, o si al final, li feies llàstima al professor i no et posava tan mala nota.
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Nosaltres si ens permeteu la franquesa, li diré que a nosaltres ens ha semblat, com ha dit
l’Antonio, que no calia fer aquest escrit. No calia perdre ni el temps, ni fer anar, ni utilitzar la
depesa de paper que s’ha utilitzat.

Van intentar justificar dient que ells no hi eren a l’ajuntament quan van passar aquests fets, el
jutge tampoc no hi era, i ell si que es va a atrevir a manifestar-se.
El senyor alcalde tot i tenir constància que no s’ha prevaricat, ni malversat, perquè prou que han
buscat, no va voler o no el van deixar corroborar el que havia dit el jutge, només calia corroborar,
dir si estaven d’acord o no hi estaven d’acord. Es veu que ara també estem per sobre de la llei.
I avui, aquest escrit, en aquest escrit, continuem exactament igual, sense dir res, sense
afegir-nos, donant cap opinió en concret.

Amb aquest escrit vostès no han manifestat ni reconegut res, ni molt menys la innocència de
ningú, de cap dels deu regidors encausats, tampoc la nostra.
Senyor alcalde discrepem en els valors que segons vostès hem de tenir els servidors públics: no
hem de tenir vocació de servei, hem de tenir voluntat de servei; professionalitat, aquest no és el
nostre lloc de treball, aquí hi estem de forma voluntària, perquè volem dedicar una part del nostre
temps personal a treballar per la comunitat; confiança pública, la confiança te l’has de guanyar i
no precisament explicant mentides i falsedats dels demés.
Has de ser una persona per principis, honesta, generosa, empàtica i ètica, sense pactar codis
ètics.
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Li confirmo, per si havia algun dubte, sí n’estem molt dolguts, i escrits com aquest no ajuden
gens, perquè ens ha donat la sensació que estava insultant la nostra intel·ligència.

ACTES PLENS 2018

Ara després de vuit mesos, s’adona que els regidors i regidores del grup municipal de CDC
encara estan dolguts. Per això es decideix a donar compliment a l’acord tercer de la moció
esmentada: “Que l’equip de govern d Bell-lloc d’Urgell format pel grup municipal de BM-AM,
manifesti i reconegui finalment la innocència dels regidors imputats en el període 2007 al 2015.”

Senyor alcalde, quan més toca aquest tema més l’espatlla, perquè pensem que no té cap
intenció d’arreglar-lo.

Nosaltres som innocents dels càrrecs que se’ns acusava, ho hem dit, ho hem mantingut i també
ha quedat provat, encara que amb algú li sàpiga greu, i que molts no ho vulguin reconèixer.
Allà cadascú amb la seva consciència. La nostra estava i està molt tranquil·la.
Gràcies.
Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies Rosa.
Bé, només dir-vos unes quantes coses, primer perquè he llegit això avui, perquè, sabeu
perfectament perquè, a la primera reunió de pressupostos que vam tenir fa unes setmanes, es va
plantejar dos temes, i un era aquest, que volíeu un reconeixement públic de la sentència judicial,
és una de les dos coses que ens vau posar damunt de la taula. Jo quan us vam contestar sobre
les dos peticions que vau fer, per poder entrar a negociar els pressupostos, vaig dir que estava
disposat a fer aquest reconeixement públic, tant si arribàvem a un acord amb els pressupostos
com si no, de fet ho he fet avui, i encara no hem tancat cap acord sobre els pressupostos.
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Com li vaig dir al ple del 22 de juny, digueu i feu els que vulgueu.

I buscar, no busquem res, tan sòls vam parlar fa unes setmanes de que volíeu, em vau demanar
a mi de fer aquest manifest públic, i ho he fet ara, no ho he fet com us hagués agradat, ho sento,
són com faig les coses jo, voleu que digui que sou innocents, sou innocents, no ho puc dir més
clar ni més alt, jo me la crec la sentència del jutge.
Ara me’n recordo perquè he apuntat aquí, que no busquem res, dius de tant en quan que ens
hem dedicat a escorcollar l’ajuntament, és que no escorcollem res, Rosa, no busquem pels
calaixos, no anem a buscar a veure que podem trobar, per tirar-vos merda a sobre, no ho hem fet
mai, ni ho farem, ni ho fem.

Número : 2018-0002 Data : 06/04/2018

Una altra cosa, perquè vaig votar en contra el dia de la moció, ja us ho vaig comentar l’altre dia,
nosaltres vam venir aquí després de llegir la moció, quan es va aturar el ple, mentalitzats, o la
majoria, d’abstenir-nos tots, jo vaig proposar de parlar sobre dos punts de la moció.
Automàticament es va dir que no es podia parlar de res, no que no es podia tocar cap coma, sinó
que no es podia entrar ni a parlar de la moció, automàticament davant d’aquesta negativa de no
poder parlar ni tan sòls parlar, jo vaig canviar automàticament el meu vot, així de clar, jo el que
van votar els companys, els motius pels que van canviar, si es que el van canviar, no ho sé; però
jo entrava aquí amb l’opinió de abstindrem a l’aprovació d’aquesta moció, però el fet d’arribar
aquí i plantejar el poder parlar de dos paràgrafs que constaven en aquella moció i tancar-se la
porta als morros, doncs ho sento, potser va ser una rabieta, un canvi d’opinió de patac, però ho
vaig fer així, vaig passar de l’abstenció a votar en contra, el motiu va ser aquest.

ACTES PLENS 2018

Segon, bueno el problema potser és que no sé expressar-me prou bé, jo em sembla que aquí hi
ha un paràgraf que ho diu molt bé, “volem que consti públicament que segons ha quedat
establert en seu judicial, els regidors investigats NO van cometre cap dels delictes pels quals es
van iniciar les Diligències prèvies 1649/2016, es a dir NO van cometre els delictes de
malversació de cabals públic i prevaricació”, això per mi és sinònim de que us reconeixem que
sou innocents, si el que voleu és que digui públicament la paraula innocent, doncs la dic ara
sense cap problema i sense cap pudor ni cap vergonya. Segons el que diu el jutge sou innocents
d’aquests delictes, si el problema és que em volíeu sentir la paraula innocent, la dic.

Sra. Rosa Buira, no dona aquesta sensació.

Sra. Rosa Buira, no, ningú explica res, només senzillament el que es va veient.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no m’he dedicat ni un sol dia des de que estic a l’ajuntament a
començar a obrir calaixos a veure si trobo algun mort a dins, en absolut, en absolut.
Sr. Ramon Cònsola, jo, no sé, penso, poder si que entenem nosaltres un dialecte, i tu entens un
altre, jo crec que ho hauríem de basar a partir d’aquí, perquè l’altre, és que no ho sé, dono
tombs, perquè jo no crec, tu, la sensació que tinc, és a dir, jo dic que són innocents perquè ho ha
dit el jutge, no perquè ho senti, aquesta és la sensació que estem rebent tots, perquè això, com
molt bé ha dit l’Antonio, amb el terrer planer de la gent del carrer, que potser no tenim tants
estudis, és tan fàcil com dir nois, felicitats.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però això ja ho va fer el David, que us va trucar, que ho va fer en nom
de tot el grup.
Sr. Ramon Cònsola, no, lo del David discrepo, David, al tanto, tu ja saps com va anar la
conversa, no em vas trucar per felicita’m, em vas trucar perquè volies l’acta i vas aprofitar per
felicitar-me, i recorda que et vaig dir.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, ho sento, no sé si algú us explica coses per darrera, no ho sé.

Alcalde, Sr. Carles Palau, has escoltat el que t’he dit, que independentment de que arribàvem a
un acord o no, que jo llegia igualment, això ho vaig dir.
Sr. Ramon Cònsola, però estem parlant de nou mesos després. Ojo, això és molt fort, però a
veure, deixem-ho estar perquè, deixem-ho aquí, perquè això ja es massa vell, deixem-ho estar.
Nosaltres tenim el nostre pensament, no ens ho traureu, a veure, nosaltres quan us vam
demanar ajuda va ser abans, que no era que us mulléssiu per nosaltres, només demanàvem
suport, no que anéssiu creant el dubte, i et diré una cosa, i això també t’ho diré de cor, no ho sé
si estàveu contents quan ens van alliberar, a vosaltres ja us anava bé que estiguéssim així,
políticament us anava bé.
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Sr. Ramon Cònsola, quins collons teniu, i tu reiteraré, fins ara no heu parat de tirar merda, i més
tu, això t’ho vaig dir textualment, i més coses, és a dir, fins al dia abans, tiràveu merda, merda a
tot arreu, a tot arreu, insinuàveu tot a tot arreu, a tot arreu insinuàveu el dubte de que nosaltres,
en cap moment us vau plantejar de que nosaltres no havíem fet res, al contrari sembràveu el
dubte, sembràveu el dubte, i tu més, i tu més; perquè el dia que va sortir al diari te’n vas ocupar
prou bé d’avocar a les xarxes tot el que sortia al diari perquè ho anessin repetint, vull dir, i ara
podríem, no, i ara podríem parlar tres hores, i després em truques el dia aquell, home per la mort
de Déu. Això vam tenir aquelles paraules, de felicitar va passar. Això és el mateix que el que diu
la Rosa, enhorabona, però estem vigilant, enhorabona, però estem vigilant; a veure aquí no es
tracta de llegir el paper, el que diu el jutge ja ho sabem tots, això ja ho sabem; a més va quedar
una cosa clara, mira el jutge si ho té clar, és a dir, el que diu el Fiscal, lo Fiscal diu que se
sobreeixi, però que és deixi obert, si es troba una causa que es torni a començar; i el jutge diu,
no, no això s’arxiva ja; imaginat lo jutge lo clar que ho té. Això és el que diu aquí. El Fiscal diu
bueno, deixem-ho aquí i si hi ha algo més els tornarem a cridar, el jutge diu no, s’ha acabat, això
s’arxiva. Això és el que diu el jutge, per tant, imaginat si eren serios, home, si nosaltres, per fer
això, no cal fer res, i després una altra cosa, perdoni senyor Alcalde, si resulta que avui ho has dit
perquè estem aprovant els pressupostos i perquè tal i qual, ostres.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, primer et vaig felicitar.

Sr. Ramon Cònsola, aquest és el sentiment que jo tinc.
Alcalde, Sr. Calres Palau, et recordo que quan va sortir tot, vam parlar de fer un acte públic tots
els regidors, i em vas dir que no, perquè vas dir que primer vull que firmis un paper.
Sr. Ramon Cònsola, no, acaba, a veure, tu tenies un problema, que hi havia el poble molt
esvalotat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, això ho dius tu que el poble estava molt esvalotat.
Sr. Ramon Cònsola, sí, que ho van sentir tots els regidors, que tenia els mans lliures, ho van
sentir tots els regidors, jo et vaig dir, escolta si hem de fer una reunió, que hem de fer aquí una
carnisseria, ens barallarem els uns i els altres, això et vaig dir, fem una cosa, fem un document
on tothom es mulli i que tu com alcalde i els demés firmem com que aquí a Bell-lloc les coses
s’han fet correctament, i tu vas dir jo la mà no la fico al foc per ningú.
Alcalde, Sr. Carles Palau, això ho he dit sempre.
Sr. Ramon Cònsola, dons vale, jo tampoc la fico per vosaltres. Això ho vaig dir.
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Sra. Rosa Romà, auvà Ramon, per l’amor de Déu.

Sr. Antonio Rispa, això es deia abans, si no es donava la confiança.
Sr. Ramon Cònsola, la confiança no la fico ara per vosaltres, per tant jo et dic, el sentiment que jo
tinc és aquest, i la impressió que tinc, tal i com van les coses, és aquest. La Rosa té raó, jo
només repeteixo el que diu el jutge i punto, però si no cal que ens repeteixis el que diu el jutge,
encara és hora que es vegi el sentiment de la persona, i no s’està veient el vostre de sentiment.
Bé deixem-ho estar aquí. Deixem-ho estar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, teniu algun prec o pregunta?

Sra. Rosa Buira, diu “volem que consti públicament que segons ha quedat establert en seu
judicial”, sempre parlem del que ha dit el jutge, mai parlem del que dieu vosaltres, i és això el
problema, és aquest el problema.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo em baso en una informació que tinc.
Sra. Rosa Buira, bé, però tu tens una opinió, en base a aquesta informació, tu tens un criteri.
Alcalde, Sr. Carles Palau, mira Rosa, si et dic que no m’he dedicat ni a buscar ni a escorcollar
l’ajuntament, vol dir que tampoc tinc prou informació de si ho vau fer bé o ho vau fer malament, si
m’hagués dedicat a escorcollar l’ajuntament, et podria dir mira he revisat els últims deu anys i
xapó, impecable, impol·lut, però, jo no ho he fet això, Rosa, per tant m’he de basar amb la
informació que tinc.
Sra. Rosa Buira, ben bé no dius una certesa, perquè resulta que un dia vas comentar que quan
presentàvem els comptes hi havia un informe que no sé que, que aquest informe no és del tot
públic.
Alcalde, Sr. Carles Palau, et vaig dir que es podia despenjar per la pàgina web de l’ajuntament,
per la Sindicatura de Comptes, etc, etc, des del sofà de casa hi tens accés.
Sra. Rosa Buira, per tant, vol dir que l’has buscat, perquè aquest informe no el teníem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, des del sofà de casa, no he anat a buscar tots els armaris d’aquí a
l’ajuntament a escorcollar un a un.
Sra. Rosa Buira, és igual des d’un lloc o altre, però l’has buscat.
Sr. Antonio Rispa, jo tinc clar una cosa, que èticament podíeu dir mentre no es demostri la
culpabilitat sou innocents, i donar-li la confiança.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, a l’acta, ho vau portar aquí i li vau entregar a la secretària davant de
tothom. El jutjat a nosaltres no ens ha notificat res, ho sabem per vosaltres.
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Sra. Rosa Buira, jo només volia remarcar una última cosa, dic i ho escric i ho mantinc que en cap
moment, ara potser si que has parlat d’innocència en no sé quins termes, però aquí a l’escrit
l’únic que fas es repetir el que ha dit el jutge, i torno a llegir: “Un cop feta la lectura de l’auto del
jutge aportat pels regidors/es” que no sabem quins, perquè nosaltres no te l’hem passat.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, sí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio quantes vegades haig de dir això, quantes vegades he de dir
això?
Sr. Antonio Rispa, teniu el meu suport mentre no es demostri lo contrari.
Sr. Ramon Cònsola, Antonio, si ho ha dit ben clar, que ell la mà al foc no la fica per ningú, perquè
ell no ha regirat cap paper i la confiança plena no ens la dóna, ell està desconfiat, ell només es
basa en les paraules del jutge. Ho has acabat de dir ara mateix. Jo crec que acabem-ho aquí,
cadascú lo seu.

Sr. Miquel Amorós, ja ho vaig comentar, les paraules que dic, per seguretat, no només podíem
parlar de l’entrada, sinó també la teulada de damunt del bar i dels vestidors, al seu moment
vosaltres ja la vau tancar, i nosaltres també hem tancat l’escala, hi ha moltes coses que s’han de
fer.
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Sr. Miquel Campàs, al Miquel Amorós, l’últim ple que hem aprovat avui, vas comentar que a les
piscines, és una aportació que fem el nostre grup al poble, la reforma de les piscines no era
perquè fossin més boniques, llegeixo textualment: “no és un capritx per a que les piscines siguin
més boniques” les obres del projecte “sinó per seguretat, és un projecte que s’ha de tirar
endavant”. Jo me les he mirat per fora les piscines i crec que hi ha algo que per mi, i ahir els hi
explicava al nostre grup, la llosa d’entrada fa anys que estan fetes i m’he fixat que està recolzada
sobre dos parets i aquestes parets s’obren, jo crec que això si que és un perill de cara a les
piscines que potser, els tècnics que tenim, no sé si us heu fixat, el tècnic que tenim si pot fer
algun informe o li heu fet fer l’informe, que ho desconec, si hi ha seguretat en aquesta llosa,
senzillament era això, per seguretat, que és el que tu dius, no perquè siguin més boniques, sinó
per seguretat, jo crec que per seguretat hauríem de començar potser, per la entrada, que jo no la
veig del tot segura. És aquest motiu, potser si que és segura, no sóc arquitecte.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, com he dit al final, cada vegada que toquem aquest tema l’enredem més.

Sr. Miquel Campàs, però al projecte no surt la llosa, és el que dic.

Sr. Miquel Campàs, a mi, que es vulgui canviar la dutxa o es vulgui canviar la teulada, vale, però
jo crec que és més perillosa la llosa que totes les obres que fins al moment surten al projecte,
crec jo, com a grup.
Sr. Miquel Amorós, hi ha coses que surten al projecte que arreglen moltes coses que s’han dit,
però evidentment...
Sr. Miquel Campàs, amb el temps, en qüestió de dos o tres anys, em sembla que s’ha obert més
aquelles parets, la llosa que pesa molt, es va fer com es va fer i es va subjectar com es va
subjectar. És una aportació al desenvolupament de la seguretat del poble.
Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies Miquel. Alguna cosa més?
Sr. Ramon Cònsola, hem trobat, el Miquel Campàs, quan va mirar la documentació que s’ha
demanat al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com si és
volgués fer una modificació de la bandera de Bell-lloc.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ara no recordo, devia ser a finals del setze, principis del disset, que
ens va arribar un escrit, crec que del Departament de Governació, oferint assessorament sobre
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Sr. Miquel Amorós, evidentment actuacions per seguretat se’n van fent.

aquest tema, que segons ells la bandera no està legalitzada, l’escut si, però la bandera no.
Llavors en una junta de govern, no fa gaire, li vaig comentar a la Nadir, escolta, posat en contacte
amb aquesta gent a veure que volen.
Sra. Nadir Castells, el tema és que em van dir això, que la bandera de Bell-lloc tal i com està ara
que és de color verd, amb l’escut, que la bandera i l’escut no pot ser igual. No ho entenia. Si és
verda, i té l’escut igual, i això no pot ser així, la bandera no pot portar la mateixa imatge que
l’escut, i llavors jo vaig demanar que m’enviessin diferents propostes de banderes, per a veure
com; perquè per exemple, si que podia tenir com a element, o la flor de lis, o les quatre barres,
però no tot. I les propostes si voleu ja us les ensenyaré.
Alcalde, Sr. Carles Palau, tal i com van arribar van anar al calaix.

Sra. Nadir Castells, jo em vaig ficar a mirar-ho, perquè clar deia que no estava legalitzada, i si el
procés era tan fàcil com dir és aquesta, legalitzem-la, tirar el tema endavant, però quan ens van
dir que no, que no està legalitzada, que no pot tenir, que no la podem tenir com la tenim ara, que
s’ha de fer tot un procés davant, de canviar, de modificar, de triar una nova bandera, i vaig
preguntar, això té alguna repercussió legal, pot comportar problemes en alguna cosa, i ens van
dir que no. Doncs al calaix. Les propostes us les ensenyo, son “feas de cojones”, i perdoneu la
expressió.
Sra. Rosa Buira, i a més a més, aquesta legalització, voldrà dir una implicació econòmica,
suposo, no?
Sra. Nadir Castells, no.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, nosaltres també.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres en principi la bandera la trobem bé.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no només era fer un tràmit.

Sra. Nadir Castells, només es registrar-la.
Sr. Ramon Cònsola, si ara canviem la bandera, la gent que té aquesta bandera, haurà de
comprar-la. Aquesta bandera, jo que ja tinc una edat, sempre he vist la mateixa. L’únic problema,
bé, problema entre cometes, que no hi ha cap, les banderes que s’han fet i escuts que s’han fet,
la persona que la va fer les va fer malament, i nosaltres tenim més torres de les que ens toquen.
Sra. Nadir Castells, això passa a la multifuncional.
Sr. Ramon Cònsola, és a dir, un poble, són tres torres, i nosaltres en tenim quatre o cinc que és
villa o ciutat, en algunes imatges sembla que som ciutat, i en algunes altres som villa. I no som ni
una cosa ni l’altra.
Sra. Nadir Castells, la que si tinc present d’això és la que hi ha a la multifuncional, perquè una
persona quan vam fer lo del Mascançà, m’ho va dir. Ostres els del poble, com us ho creieu, això
de les torres.
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Sr. Ramon Cònsola, si no cal.

Sr. Ramon Cònsola, les torres representa que la villa la governava el rei, que aquí no el tenim,
pot ser un poble petit i ser villa i la ciutat ja és la dimensió que té, i nosaltres el que va fer, clar
quan l’havia fet ja l’havia fet, no la tornarem a fer nova.
Sr. David Folguera, penso que el que busquen al final, és separar l’escut de l’ajuntament, del que
és la bandera, potser una bandera de quadros, multicolor...
Sra. Nadir Castells, aquesta no és transparent, que si tu la mires d’un cantó o de l’altre ha de ser
el mateix, i aquesta no ho és, s’havia de seguir varies coses.

Sr. Ramon Cònsola, ara, segle XIII.
Sr. Nadir Castells, vam fer la xerrada i es va sortir això.
Sr. Ramon Cònsola, al 1714, que això no ho expliquen, va morir molta gent aquí a Bell-lloc, ho
van arrasar tot, com a Lleida, va haver lo del Roser que hi van matar molta gent, però al lloc on
van matar més gent va ser a Bell-lloc, el van arrasar, Bell-lloc va estar molts anys desert, degut a
això, van matar a tothom, fins i tot al gossos.
Sra. Nadir Castells, el tema és aquest, si voleu us passo les fotos.
Sr. Ramon Cònsola, no, no, jo no tinc cap interès. Jo ja tinc la bandera.
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Sr. Ramon Cònsola, a veure, nosaltres tenim el mateix que a Lleida, perquè Bell-lloc era un
carrer de Lleida, és a dir, no sé si al segle XII o al segle XIII, tothom que anava a Lleida, havia de
pagar, i els únics que estaven alliberats del pagament a l’entrar a la ciutat, érem la gent de
Bell-lloc.

Alcalde, Sr. Carles Palau, em sembla que les teniu.

Sra. Nadir Castells, no sé si us les vam passar en blanc i negre o en color, en color empitjoren.
Sr. Miquel Campàs, en color em sembla, estic d’acord, són lletges les que hi ha.
Sr. Ramon Cònsola, una altra cosa, jo, aquí en aquest ple, es va dir que els agutzils no
arreglaven bé els camins, els he de felicitar, perquè ara els han acabat d’arreglar, i com a
estones també faig de pagès, encara que sembli que no, també vaig pels camins, jo crec que els
camins, que els han acabat d’arreglar, no han quedat gaire bé, per tant les crítiques que abans
tenien els agutzils de com els arreglaven, jo penso que ho feien igual o millor que els que ho han
fet ara.
Alcalde, Sr. Carles Palau, és l’època d’hivern i ara toca fer el repàs.
Sr. Ramon Cònsola, hi ha gent que es queixa, i jo crec que ho feien igual o millor; per tant, potser
és una visió meva, però ho he de dir.
Sr. Ramon Cònsola, l’altra cosa que també volia preguntar era si els trajes dels reixos s’han tret
de l’ajuntament o continuen estant a l’ajuntament, es guarden en un altre lloc? Jo ho dic perquè
els trajes dels reixos, i ho dic perquè sigueu conscients, els va fer la mare de la Brigit, sense
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Sr. Miquel Campàs, sí, ens les vau passar.

ànim de lucre, se li va portar la tela, i els va fer ella, i la pregunta és si que estan aquí a bon
recaudo, o estan en un altre lloc a bon recaudo?
Sr. Miquel Amorós, normalment el que fem és, quan vam arribar resulta que estaven al quartet on
estan els de la neteja també, i llavors el que fem es posar-los, vam estar mirant de comprar una
burra, i al final, normalment els tenim a l’armari del despatx del Fernando, que hi ha uns que
estan en desús i estan allà, i aquest any hem fet uns, no sé si us heu fixat, els dels antorxeros.
Els tenim aquí sempre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio?
Sr. Antonio Rispa, hi ha un veí aquí a Bell-lloc, que viu tocant als Regs del Segrià, més a munt de
Cal Fermin, que ha demanat per una senyora minusvàlida, un pàrquing de minusvàlids, per
aparcar la furgoneta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte.
Sr. Antonio Rispa, si se li podien donar?, home, ho preguntaré, a Lleida ho fan encara que
s’hagués de pagar algo, no un bado, una plaça d’aparcament.
Alcalde, Sr. Carles Palau, una plaça d’aparcament, de minusvàlid al carrer i exclusiva per ell. No
sé si heu rebut l’acta o si ho rebreu a la propera acta, això ho vam parlar a la Junta de Govern, hi
ha vàries possibilitats, ho hem consultat tècnicament i la única ordenança que ens podria servir al
respecte és la dels guals, però clar no ens encaixa, i clar el que proposarem si puc al proper ple,
es modificar la ordenança dels guals, per introduir lo dels minusvàlids, complint certs requisits,
per exemple que no tingui pàrquing a casa, etc, etc, i pagant el mateix que paga una persona
d’un gual, que pugui tenir una plaça d’aparcament de minusvàlid al carrer, amb aquella senyal i la
matricula del vehicle, i sobretot que tingui la targeta d’aparcament de minusvàlid.
Sr. Antonio Rispa, un altre tema, els veïns de darrera que es queixen del mur.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però, si ja no hi és, quan he passat ara a les set que venia de Lleida,
no hi era, ahir hi era i avui no.
Sr. Miquel Campàs, d’ahir a avui han passat vint-i-quatre hores.
Sr. Antonio Rispa, deuen estar contents alguns.
Alcalde, Sr. Carles Palau, alguns no, tots, el muro no hi és, no han acabat d’arreglar tota la
destrossa que van fer, però el muro no hi és.
Sr. Miquel Campàs, i la vorera, que hi havia escales?
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Alcalde, Sr. Carles Palau, fa poc que les hem repartit, però hem esperat aquest any, com que
teníem tantes endarrerides, i al gener quan vam aprovar, al ple del gener que vam aprovar la
última del 2017, es va repartir tot el taco del 2017, l’únic que com que eren moltes les hem
repartit al centre de dia, a la llar de jubilats i al bar de la cultural, al centre de dia no, perdó, al
consultori, a la cultural i a la llar de jubilats, ha sortit un llibret espès.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, i l’altra cosa, només és perquè ara no es reparteixen les actes pels bars, o
que?

Alcalde, Sr. Carles Palau, encara no ho han fet, era dins les destrosses, ho he vist ara quan
venia de Lleida a les set, i he passat, perquè m’esperava que ho tornessis a preguntar, l’únic que
he vist que han fet, és tirar el mur a terra, encara falta acabar tota l’actuació.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues
hores i cinc 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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