
03/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 21 de març de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 03/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 21 de març de 2018
Horari: de les 21:00 a les 21:40 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 21 de març 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 Campàs 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 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 14/02/2018.

2. Expedient 95/2018. Aprovació o Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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3. Expedient 85/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost de l’exercici 2018 i plantilla 
de personal. 

4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.

5. Mocions.

6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, comença el Ple 
d’avui recordant l’anormalitat democràtica que s’està patint en aquest país i que és que tenim al 
president i a quatre consellers que ja fa 143 dies que estan a l’exili, al vicepresident i al conseller 
Forn  que  fa  139  dies  que  són  a  la  presó,  també  el  president  d’Òmnium  Jordi  Cuixart  i  
l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez ja fa 156 dies a presó, i la novetat respecte al darrer Ple és  
que tenim a l’exdiputada Anna Gabriel també a l’exili. Estem en una situació d’anormalitat tant 
democràtica com política i això és bo que ho recordem i que pensem sempre, perquè el que no 
podem fer és acostumar-nos a aquesta situació i oblidar-nos-en del que hem fet i de la situació 
que  es  troben  que  senzillament  ha  sigut  per  defensar  la  democràcia  i  perquè  el  poble  de  
Catalunya es pogués expressar lliurement. 

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  14/02/2018,  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 14/02/2018.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

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

Sr. Antonio Rispa, jo considero que, jo avui no aprovaré, perquè considero que vam quedar i es  
va votar que els plens es farien sempre el segon dimecres de cada mes, i es canvia la fecha i no 
es manté la que es va acordar. Jo avui votaré tot en contra.
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Sr. Alcalde, Carles Palau. Molt bé. Grup de Convergència, vol comentar alguna cosa?

Sra. Rosa Buira, nosaltres teníem, hem preparat un punt d’urgència per l’ordre del dia d’avui, 
emparant-nos en la legalitat vigent, el podem passar ara o...

MOCIÓ  D’URGÈNCIA.- PROPOSTA D’INVALIDACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 
D’AVUI PER INCOMPLIMENT DELS ACORDS PRESOS AL PLE.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és una moció o és un punt?

Sra. Rosa Buira, és un punt d’urgència.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però és una moció o és un acord de Ple?

Sra. Rosa Buira, és un punt del Ple, però punt d’urgència, no és una moció.

Sr. Alcalde, Carles Palau, si ens passeu el títol o ens dieu de que va abans de començar a  
discutir-lo.

Sra. Rosa Buira, doncs si. El  punt  és proposta d’invalidació de la sessió plenària d’avui  per  
incompliment dels acords presos al Ple.

Sr. Alcalde, Carles Palau, vale, com que és un punt extraordinari, el primer que hem de fer és si  
l’incloem com a punt de l’ordre del dia.

Sr. Miquel Amorós, una pregunta primer, el motiu de la urgència?

Sra. Rosa Buira, si voleu el llegim.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo entenc que la pregunta és que des de que us hem convocat fins ara 
heu tingut temps de presentar-lo i no presentar-lo ara, que també teniu dret.

Sr. Ramon Cònsola, però el podem presentar ara.

Sr. Miquel Amorós, si, però jo entenc que un punt d’urgència, ha d’estar motivat.

Sr. Ramon Cònsola, incompliment del Ple, per nosaltres.

Sra. Rosa Buira, si voleu llegeixo la motivació, primer entrem a votar.

Sr. Ramon Cònsola, ens has fet una pregunta, potser hauríem de llegir per a que sàpiguis.

Sr. Miquel Amorós, jo la pregunta que he fet, és el motiu de la urgència?

Sr. Ramon Cònsola, doncs et llegim el punt i llavors a partir d’aquí.

Sr. Miquel Amorós, no, el punt que s’ha de parlar. La motivació per fer-ho com a punt d’urgència i  
no fer-ho abans.

Sr.  Ramon Cònsola,  és  un  Ple ordinari  i  ens  empara la llei,  per  tant,  per  nosaltres  és  una 
urgència.
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Votacions

Sotmesa a votació la incorporació de la moció d’urgència a l’ordre del dia presentada pels grups 
municipals de CDC i PPC, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

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.

Sr. Alcalde, Carles Palau, llavors com que la potestat d’ubicar-lo dins de l’ordre del dia correspon 
a l’alcalde, jo l’introdueixo entre el punt tres i quatre i continuem ara amb el desenvolupament de 
l’ordre del dia que estava previst.

Una vegada realitzada la votació de la incorporació de la moció d’urgència, es procedeix a la  
continuació del debat del primer punt de l’ordre del dia relatiu a l’aprovació de l’acta anterior. 

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  tornant  a  l’aprovació  de  les  actes,  el  grup  de  Convergència  vol  
comentar alguna cosa?

Sra. Rosa Buira, doncs si, volíem comentar que donat que hem presentat aquest punt d’urgència  
i el senyor alcalde diu que el debatrem al final, creiem que hem d’explicar com serà la nostra  
actuació al desenvolupament del Ple d’avui.

El grup de Convergència i el del PP creiem que el Ple que està convocat avui és un Ple invàlid,  
perquè està convocat en una data no acordada. Per nosaltres el defectes és que el Ple d’avui 
està convocat en una data que no correspon a la data que es va acordar el dia 9 de novembre  
del 2017, per unanimitat tots els regidors i regidores electes del consistori de Bell-lloc, tots vam 
estar d’acord en que els plens ordinaris es farien el segon dimecres de cada mes, i avui no és el 
segon dimecres. 

Donat que el  senyor alcalde ja està prenent  per norma l’incompliment de la data que es va 
acordar aquest Ple, sense cap causa justificada ni acord previ, hem cregut necessari prendre 
mesures per aturar el reiterat incompliment en el que fa referència als acords de Ple; primer per  
respecte al màxim òrgan col·legiat de l’ajuntament que és el Ple i per responsabilitat que tots 
tenim com a regidors. Sabem que el senyor alcalde té la potestat de convocar el Ple el dia que 
ell consideri oportú, també entenem que aquestes convocatòries formi part de la seva estratègia 
política, però el que si que creiem que és totalment inadmissible que un alcalde no compleixi ni  
vetlli per que es compleixin els acords que es fan al Ple.

Nosaltres  considerem  que  aquest  Ple  està  invalidat,  perquè  no  s’ha  convocat  quan  es  va 
acordar entre tots i no s’ha pactat una altra data, que això també formava part de l’acord. Si la 
sessió continua com sembla que està prevista, els grups polítics de l’oposició informem que no 
participarem del debat polític de cap dels punts de l’ordre del dia ni  tampoc els hi donarem 
suport. Quan les sessions plenàries es convoquin amb les condicions que es van acordar en la 
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modificació del cartipàs municipal, es donaran les circumstàncies perquè puguem desenvolupar 
les sessions amb la participació de tots els membres.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé. Respecte al tema de les actes, teniu res a dir?

Sra. Rosa Buira, no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs bé, en vista que no hi ha cap al·legació a l’acta, donem l’acta 
per aprovada i passem al punt número dos.

Votacions

Sotmesa  l’acta  anterior  a  votació,  no  hi  ha  observacions  dels  membres  assistents  de  la 
Corporació, es considera aprovada l’acta del Ple ordinari de data 14/02/2018. 

SEGON.-       APROVACIÓ  PROVISIONAL,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ 
ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L’  IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  (TRLRHL),  en  els  seus  articles  15  a  19  especifica  el  
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals.

En data 14 de març de 2018 per providència d’alcaldia s’inicia l’expedient  de modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

En data 14 de març de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic 
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada. 

Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals ordenances 
fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 
funció  de  servir  com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora 
comunicació informativa als ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals  
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les  modificacions  que  s’escaiguin,  una  Ordenança  general,  redactada  a  l’empara  de l’article 
106.2 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja 
per majoria absoluta dels membres assistents, el següent ACORD: 

PRIMER.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  de  l'impost  sobre 
construccions, instal·lacions i obres, en els termes que figura amb la redacció que a continuació 
es recull: 

Article 3r. Base imposable, quota i acreditament 

S’afegeix el següent punt: 

«9. Bonificacions potestatives. 

Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,  
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer  
circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  
Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació i,  amb la sol·licitud prèvia del subjecte  
passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.»

SEGON: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició a la 
Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i  al  Butlletí  Oficial de la Província,  durant  un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions 
que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el 
termini  anteriorment  indicat,  que l’Acord és  definitiu,  tenint  en compte l’article 17.3  del  Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de  
les Hisendes Locals.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats 
amb aquest assumpte. 

CINQUÈ.  Trametre al  Departament  de Governació de la Generalitat  de Catalunya, l’acord 
d’aprovació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat  
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació 
i d'Economia i Finances.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

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

Sr. Antonio Rispa, jo quan ho presentem un altre Ple, ja direm algo, avui no diré res.

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

Sra. Rosa Buira, doncs el mateix, si al proper Ple ho voleu incloure als punts de l’ordre del dia,  
doncs debatrem i parlarem.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies.

Jo només comentar que aquesta és una modificació de l’impost de construccions i obres que 
l’únic que pretén és que si, perquè ara si s’introdueix aquesta modificació a la taxa, a l’impost de 
construccions, això no vol dir que automàticament es faci aquest descompte, sinó que ha d’haver 
una petició prèvia a l’ajuntament i el Ple ha de decidir si se li atorga aquesta consideració, si  
mereix aquest descompte per dir-ho així, i fins a quin punt, és a dir, l’ordenança establirà un  
màxim del 95 % però cada petició es tractarà individualment, i el descompte pot ser d’un 10, d’un  
5, d’un 15, d’un 20 fins a un 95 %.

Sr. David Folguera, i ha de passar pel Ple la sol·licitud de bonificació de l’impost. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, perdó, i ha de passar pel Ple, això està clar.

Votacions

Sotmesa a votació l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aquesta es rebutjada 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, Sr. Jaume Amorós.

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

TERCER.-    APROVACIÓ  INICIAL,  SI  S’ESCAU,  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE 
L’EXERCICI  2018,   L’ANNEX  D’INVERSIONS,  PLANTILLA  DE  PERSONAL  I  BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL.

Atès els articles 168 i 169 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 18, 19, 20 i 21 del Reial Decret 500/90, de 20 
d'abril, així com els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria  i   Sostenibilitat  Financera,   una  vegada  complerts  els  requisits  legals  amb  la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius de Secretaria Intervenció emesos en 
data 14 de març de 2018. 

Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici  2018, 
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, les bases d'execució i l’annex 
d’inversions, que consten a l’expedient. 

De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja per majoria 
absoluta dels membres assistents, l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General, l’Annex d’inversions i les Bases d’execució del 
pressupost per a l'exercici 2018, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, deixant sense cap efecte 
la pròrroga pressupostària de l’exercici 2017, el resum del qual és el següent:

Estat de Despeses

Capítol Descripció Import Consolidat

1  DESPESES DE PERSONAL 587.294,02

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.003.714,34

3  DESPESES FINANCERS 2.000,00

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.433,63

5  FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS 9.500,00

6  INVERSIONS REALS 223.339,50

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.853.281,49

Estat de Ingressos

Capítol Descripció Import Consolidat

1  IMPOSTOS DIRECTES 656.860,00

2  IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00

3  TAXES, PREUS PÚBLICOS I ALTRES INGRESSOS 391.023,78

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 599.519,59

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 2.332,17

6  ENAJENACION D'INVERSIONS REALS 0,00

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 153.545,95

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.853.281,49

SEGON.- Anul·lar la modificació pressupostària número 1/18  amb la modalitat d'incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici anterior   aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 
2018-0047 de data 28 de febrer de 2018.  

TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que 
s’adjunta com annex, en els següents termes:
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QUART.-  Sotmetre el Pressupost General i la Plantilla de Personal a informació pública per un 
període de quinze dies hàbils, previ anunci  en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els 
interessats  podran  presentar  les  reclamacions  que  estimin  oportunes  davant  el  Ple,  el  qual 
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'haguessin  presentat  reclamacions,  s'entendrà 
definitivament aprovat i  es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província,  
entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació.

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, molt bé. Grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, no.

Votacions
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Sotmesa a votació l’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici 2018 i la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es rebutjada 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, Sr. Jaume Amorós.

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

QUART.- MOCIÓ D’URGÈNCIA  :   PROPOSTA D’INVALIDACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 
DIA D’AVUI PER INCOMPLIMENT DELS ACORDS PRESOS AL PLE. 

Els grups municipals de Convergència de Bell-lloc d’Urgell i del Partit Popular del consistori de 
Bell-lloc d’Urgell demanem que la sessió plenària ordinària del 21 de març de 2018 es passi a 
votació  un  punt  extraordinari  en  forma  de  “PROPOSTA  D’INVALIDACIÓ  DE  LA  SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL DIA D’AVUI PER INCOMPLIMENT DELS ACORDS PRESOS AL PLE”.

En virtut de l’article 106 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya es faculta als grups municipals de la 
corporació a la presentació de propostes de resolució al Ple per a debat i votació. El segon punt  
d’aquest precepte legal obliga a incloure en l’ordre del dia de la resolució, en l’ordre del dia de la  
sessió plenària, perdó, aquelles propostes presentades abans de la convocatòria. En el cas que 
plantegem al ser una proposta plantejada després, aquest mateix punt del citat article exposa 
que només es podrà procedir al debat i votació de la proposta si la majoria absoluta del Ple  
aprecia la urgència de la proposta presentada.

Atès que l’aprovació del punt cinquè de la sessió plenària ordinària del dia 1 de juliol de 2015 
crea la composició dels grups municipals; els grups de Convergència Democràtica de Catalunya 
i el  grup del  Partit  Popular  presenten a votació en aquest Ple perquè es debati  en aquesta  
mateixa sessió la següent proposta amb caràcter d’urgència.

És en aquest moment quan s’exposa la urgència fonamentada en les següents raons:

 A la sessió extraordinària plenària del dia 9 de novembre de 2017, es va aprovar per  
unanimitat  la  modificació  del  cartipàs  municipal  referent  al  règim  de  les  sessions 
plenàries.

 En l’esmentat Ple es va aprovar per unanimitat que les sessions del Ple de la corporació 
se celebrarien amb periodicitat mensual, el segon dimecres de cada mes. En l’horari  
establert en l’acord plenari aprovatori del cartipàs municipal.

 També al Ple del dia 9 de novembre s’aprova per unanimitat que “si el dia esmentat és 
festiu, vigília de festius o es troba entre festius. La sessió se celebrarà el dia que acordi 
el Ple en la sessió immediatament anterior o el dia que acordin els portaveus dels grup  
municipals”.
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 Donat que de les 3 sessions plenàries que s’han celebrat aquest any 2018. Només la 
sessió  del  febrer  va  ser  en  la  data  que  corresponia.  No  essent  les  dates,  que 
pertocaven, del gener i del març festius ni vigílies ni estaven entre festius.

 Donat que els canvis de data no s’han proposta a la sessió plenària immediatament 
anterior  ni  tampoc  han  estat,  cap  vegada,  acordats  pels  portaveus  dels  grups 
municipals.

 Donat que, en democràcia, el Ple es sobirà i els acord de Ple prenen la categoria de 
norma que hem d’acatar tots els regidors.

 Donat que el senyor Alcalde té la potestat de convocar el Ple quan ell consideri oportú, 
però a la vegada no està deslliurat del compliment dels acords del Ple.

Per totes aquestes raons es demana  al Ple que,

 PRIMER: Que s’invalidi el Ple d’avui perquè està convocat fora de data, sense causa 
justificada i sense acord previ dels portaveus dels grups municipals.

 SEGON: Els punts de l’ordre del dia d’avui, siguin traslladats a la propera sessió plenària 
ordinària i que aquesta sigui degudament convocada en la data acordada.

No obstant el ple acordarà allò que cregui oportú.

Els grups municipals de l’oposició rebutgem totalment l’abús de poder i la manca d’ètica política  
que manifesta l’Alcalde, sempre que convoca un Ple ordinari en una data que contradiu un acord 
unànime del Ple, i que ell també ha votat favorablement.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Alcalde, Carles Palau, teniu una còpia signada?

Sr. Miquel Campàs, si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé. Primer de tot comentar-vos un parell de coses, primer se us 
va consultar als dos grups municipals aquest canvi de data, és cert que el grup de Convergència  
vau mostrar la vostra oposició a aquest canvi de data, que volíeu que continués en la data que 
era el segon dimecres de cada mes; i també es cert quan vam parlar amb tu Antonio, que no et  
vas mostrar en contra.

Sr. Antonio Rispa, ho havia de consultar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però que en principi no ho trobaves malament, cap oposició radical, i a 
partir d’allí no m’has tornat a dir res més; per tant jo em vaig prendre allò com...

Això és el primer punt, l’altre punt és que si convocava el ple la setmana passada no hi havia 
cap punt per tractar, només havia de passar decrets i acta i llavors hem veia obligat a convocar  
un ple extraordinari aquesta setmana, és a dir, dos plens en menys de quinze dies, i un que no hi 
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havia matèria per tractar, per un senzilla raó d’optimització de recursos vaig decidir saltar-me 
aquest acord de ple que jo també vaig votar a favor al Ple, com molt bé has dit tu Rosa.

També es cert que vosaltres grup de Convergència em vau demanar més temps per mirar-vos el 
tema tant del pressupost com de la modificació de l’impost d’obres, per tant, crec que aquesta  
setmana de més que se us ha donat ha sigut a favor vostre, tal i com hem vau demanar, per  
tant, us dono la raó en el sentit que no s’ha convocat el dia que tocava, però crec que les raons  
per les quals s’ha convocat una setmana més tard justifiquen que jo hagi pres aquesta decisió, si  
no us ha agradat, ho sento.

Recordo, com he dit al començar, que tenia una oposició clara del grup de Convergència però 
tenia una postura, que jo vaig entendre com a no contraria, del Partit Popular, per tant per això  
vaig decidir canviar-lo de data, senzillament això.

No se si voleu comentar alguna cosa més?

Sra. Rosa Buira, tu mateix has confirmat que l’acord previ aquest no estava definit, més bé, 
nosaltres havíem manifestat la nostra opinió dient que no, que no consideràvem que s’havia de 
canviar la data, el que haguem tingut més temps per mirar-nos el pressupost i tot això, al final  
acaba sent un problema nostre, si nosaltres sabem que el segon dimecres de cada mes hi ha 
d’haver un Ple, doncs ens organitzem amb més temps o amb menys temps per complir i fer el  
que toca el dia del Ple, però es que això ja va passant massa sovint, al gener també vam tenir 
aquest mateix problema, manca de temps; bé tothom s’ho mira des de la seva òptica, però el  
pressupost crec que ja fa temps que estava definit, les variacions, pel que hem pogut veure, de 
variacions no hi  ha massa, per  tant  no sé quin és  el  període de temps que no hem pogut  
respectar per presentar el  pressupost la setmana passada, pràcticament el  pressupost és el 
mateix. 

El fet aquest de la modificació de l’ordenança ja fa dies que se’n parla, penso que tampoc és tant 
accelerat presentar-lo la setmana passada, que hi hagi altres motivacions per no voler fer el Ple 
el  dia  que  toqui,  això  a  nosaltres  se’ns  escapa,  però  la  manca  de  temps  aquesta  que 
argumentes amb els punts que tenim a l’ordre del dia, tenim els nostres dubtes.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo crec recordar que quan us ho vaig comentar i us ho vaig comentar  
abans de que s’exhaurís el termini per convocar-lo la setmana passada, una de les coses que 
vaig deixar ben clares era que l’havia de convocar aquesta setmana, però que el dia era igual, 
és més us vaig demanar que si a vosaltres us anava bé qualsevol dia de la setmana, dilluns,  
dimarts, dimecres..., pel senzill fet de que ostres, dimecres no hi serem que m’ho diguéssiu que 
ho hagués convocat qualsevol altre dia de la setmana, per tant motivació no n’hi pots trobar cap 
en aquest sentit, us vaig donar totes les facilitats per que diguéssiu vosaltres quin dia d’aquesta  
setmana, per no utilitzar possibles raons de que a aquesta persona li aniria malament, no hi 
havia cap motivació en aquest aspecte.

I després un altra cosa que també m’ha mogut a mi, és el fet de fer un ple ordinari cada mes, jo  
crec que això és el  principal,  el  que hem de garantir,  el  fet  de tenir-lo marcat en un dia en 
concret, ens va molt bé alhora d’organitzar i alhora de tenir-lo tot previst, però crec que ha de 
primar el fet de poder fer un ple ordinari cada mes, i per fer un ple ordinari on no hi ha matèries a 
tractar, doncs la veritat, tampoc ho trobaria normal.

Dis-me Miquel?

Sr. Miquel Campàs, si que és cert que vam tenir una conversa, i et vaig contestar que aquesta 
setmana no ens anava massa bé, perquè precisament tots teníem, sàpiguen que el dimecres 
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passat es quan s’havia de fer el Ple, tothom tenia ja no tots el mateix dia, però un dia per un  
motiu, un dia per un altre, tots, tal i com et vaig contestar al correu, ho teníem ocupat, hem tingut  
que fer trifulques o manegar-nos el temps per poder estar avui en aquest Ple, que per això es va 
acordar en el nou cartipàs que vam aprovar l’any passat, és per a que tothom pogués dedicar-se 
a unes altres tasques menys aquells segons dimecres de cada mes, això crec que t’ho vaig 
contestar al correu i et vaig que ho havia consultat al grup i per un dia o per un altre no ens 
anava bé, per tant, mantenir-nos al que es va acordar unànimement al Ple i al cartipàs.

Sr. Antonio Rispa, a vegades ho puc canviar, però precisament avui mateix la meva dona ha  
marxat a Brasil, no l’he pogut acompanyar a Barcelona perquè tenia que estar aquí, si s’hagués 
fet abans, llavors no sabia a quina hora marxava, quan vam parlar, si tu programes unes coses, 
llavors costa més, per això, fem-ho sempre el mateix dia que toca i ja està.

Sr. Ramon Cònsola, jo si em permets, perdona que et diga, són excuses de mal pagador, lo que 
un no pot justificar és molta feina, si resulta que set dies enrere no teníeu cap punt al Ple, i ara  
ens presenteu dos punts, nosaltres no diem que es faci cada mes, pots dir aquest mes no tinc 
res, doncs no fem Ple, nosaltres no venim aquí per un tema esportiu, si només hem de llegir els 
decrets, doncs aquest Ple es podia celebrar el segon dimecres del pròxim mes, i ja hem acabat, i 
potser aquella persona que ha tingut que treballar tant a correcuita, perquè ho hagut de fer en 
set dies, tingui quinze dies per treballar, i no hagués tingut que treballar treien sang pel nas, si és 
el tema, perquè entenc que a veure, la setmana passada dius que no teníeu res i ara tenim el  
Ple, doncs això és una falta de previsió, perquè aquest Ple el pots preveure una setmana abans,  
és a dir, si jo sé que el dia 22 del mes que ve he d’anar al metge, la meva vida s’ha de muntar  
que sé que el dia 22 he d’anar al metge, per tant hi ha moltes coses que les he d’aplaçar perquè 
ja tinc una data que tinc una feina en concret i una hora en concret que he d’anar a fer una 
visita, si aquell dia vaig al metge i li dic, no escolti que avui sap que, miri no puc vindré, dirà  
tranquil torni d’aquí a tres mesos, torni d’aquí a tres mesos, és el seu problema, organitzis la vida 
perquè avui té una visita, si no me l’he organitzat, doncs torni d’aquí a tres mesos; així va també. 
Penso que són excuses de mal pagador, és a dir, set dies enrere no teníeu res, doncs tranquil  
ara tampoc no calia córrer, passem a l’altre mes, passem-ho a l’altre mes, i ho fem tots amb 
tranquil·litat, el segon dimecres del més que ve.

Sr.  Alcalde,  Carles Palau,  no comparteixo el  teu parer, amb el  sentit  de que jo crec que el  
pressupost és prou important.

Sr. Ramon Cònsola, perquè no el presentaves set dies abans?

Sr. Alcalde, Carles Palau, perquè no el teníem a punt, senzillament és això, si us ho vaig dir; i si 
s’ha d’endarrerir el pressupost un mes, quan es pot aprovar aquest mes, doncs jo he preferit  
presentar-lo aquest mes.

Sr. Ramon Cònsola, són punts de vista diferents.

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  podia  haver  fet  un  Ple  extraordinari,  és  a  dir,  podíem no  haver 
convocat  l’ordinari  la  setmana passada, i  convocar-hi  un d’extraordinari  aquesta i  llavors no 
necessitava el vostre consentiment ni res, inclús podia haver buscat un dia que us hagués anat 
pitjor que avui.

Sr. Ramon Cònsola, podria ser, no sé, celebrar-ho en diumenge també.

Sr. Alcalde, Carles Palau, estem remenant el mateix tema.
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Sr. Miquel Amorós, jo crec que, evidentment si marquem el dia, per això vam votar a favor quan 
es va modificar el cartipàs, crec que es una cosa que us va bé a vosaltres i en va bé a tots, per  
previsió, pel que diem, i evidentment sempre ens, si no pot ser al 100 % al 99 % ens hem de 
mantenir en això, però igual que serveix per tenir una previsió sempre pots tenir algun imprevist 
o el que sigui i hi ha algo que et poc desquadrar i una setmana no ho tinguis, i diguis mira a lo 
millor no ho tinc avui per convocar el Ple, però si d’aquí quatre o cinc dies, jo crec que s’ha de 
ser una mica flexible en aquest sentit,  per poder, jo crec que no hi  ha cap problema en dir  
escolta aquesta vegada puntualment, evidentment no fer-ho cada mes, però puntualment fer-ho 
una setmana després, doncs buscarem la manera que a tothom ens vagi bé, i jo crec que amb 
això no hi ha d’haver cap problema. Hi hauria el problema si això es fes cada mes.

Sr. Ramon Cònsola, Miquel tu has parlat de percentatges, estem al 80 ó al 90 no i 10 si, per tant 
ara de moment, aquesta raó no està bé.

Sra. Rosa Buira, en aquest moments estem al 50 %, perquè dels quatre plens que s’havien de 
fer en un dia estipulat, el segon dimecres de cada mes, hem fet dos, els altres dos no els hem 
fet, per tant estem al 50 % en aquests moments, i tu parlaves del 99 %, l’excepció tots entenem 
que hi pugui ser, però que aquesta excepció es converteixi en norma, com sembla que anem pel  
camí, doncs no.

Sr. Miquel Amorós, jo estic d’acord que l’excepció no s’ha de convertir en norma, però crec que 
ha d’haver una certa flexibilitat.

Sra. Rosa Buira, doncs de moment, sembla un norma, penso que hem de fer una reflexió tots.

Sr. David Folguera, recordo una conversa que vaig dir fem l’ordinari i després un extraordinari, i  
estaríem igual fent aquest ple avui, a l’ordinari no haguéssim fet res i pagant dos vegades.

Sr. Alcalde, Carles Palau, referent al comentari que heu fet de podem parlar de no convocar un  
ordinari, llavors podem entrar en un cercle viciós, jo us monto una pel·lícula dient que no tinc 
matèria per l’ordinari, convoco un extraordinari per la setmana següent i us privo del dret de fer 
precs i preguntes, i jo no vull això, jo per mi primo el Ple ordinari perquè tingueu tots la llibertat  
de poder participar, encara que sigui canviant-lo de data.

Sr. Ramon Cònsola, jo el que a mi no me cola, és que amb set dies els pressupostos, això no 
me cola...

Sr. David Folguera, faltaven temes de...

Sr. Ramon Cònsola, no accepto pulpo com animal de companyia.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs ho sento.

Sr. Miquel Amorós, sinó és per això quin és el motiu per haver-ho de retardar, no és per molestar 
a la gent que està aquí. 

Sr. Ramon Cònsola, Miquel, acabes de dir, ja ho he dit abans, és un tema d’interpretació, no ens 
convencereu, nosaltres tenim la nostra idea i vosaltres esteu defensant la vostra, per tant per 
nosaltres és aquesta.

Sr. Miquel Amorós, jo el que vull transmetre és que no hi ha cap motivació de molestar a ningú 
per fer-ho una setmana més tard, si no s’ha fet abans es perquè ja sé us ha dit, ja sé us ha 
explicat, no perquè mira anem a putejar la gent que ja està organitzada.
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Sr. Ramon Cònsola, aquí no es tracta de putejar, mireu, vosaltres sempre heu portat a la boca, i  
heu fet la boca grossa de que s’ha de complir, és a dir, s’ha de complir el que diu el Ple, s’ha de 
fer el que diu el poble, aquí representem a tot el poble, tots vam votar el mateix, vam dir que ho  
faríem així, de tres, dos que no ja, per tant, esteu incomplint.

Sra. Nadir Castells, quatre.

Sr. Ramon Cònsola, no tres, a quin mes estem.

Sra. Nadir Castells, ha dit quatre.

Sr. Ramon Cònsola, és igual, gener, febrer i març, gener no, febrer si, març no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, desembre si.

Sra. Rosa Buira, per això he dit que estem al cinquanta per cent.

Sr. Ramon Cònsola, jo parlo d’aquest any, i resulta que ara, doncs no, a mi no em cola que en 
set dies, quan els pressupostos ja els hem remenat un munt de vegades i nosaltres ja us vam dir 
el  que hi  havia que ara heu fet  el  decalatge,  que vosaltres ara aquí,  el  que sigui,  d’acord,  
nosaltres també defensem la nostra postura, i entenem que no ho trobem correcte, agafeu tot 
aquest paquet i el passeu al proper Ple i ja està, i si vols fes una altra cosa, la setmana que ve, 
dijous sant, feu un Ple extraordinari, o el dimecres i ja està, mira que fàcil, ja ho discutirem, i si  
no passeu-ho a l’altre mes.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo també voldria entrar a valorar de la validesa que tindria l’aprovació 
d’aquest acord.

Secretària Interventora, és una moció.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo entenc, i no sé si ara, el poc que conec del sistema, o el que conec  
del sistema, s’hauria d’anar al contenciós per contradir la convocatòria del Ple.

Sr. Ramon Cònsola, si, es pot anar al contenciós i s’obrirà un discussió, com totes aquestes que  
arriben al Jutjat, i segons el que interpreti el jutge decidirà. Tranquil que nosaltres no anirem al 
contenciós.

Sr. Alcalde, Carles Palau, el que vull deixar clar és que l’aprovació d’aquesta moció, d’aquest 
punt no obliga o no anul·la la convocatòria del Ple.

Sr. Ramon Cònsola, això ja, jo no sóc jurista.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo tampoc.

Sr. Ramon Cònsola, això ho interpretarà la secretària a la seva manera. Jo aquí ja no dic res, 
això serà ella la qui haurà de valorar el que digui aquest document, l’haurem de passar a votar i  
el votarem ara, suposo que l’haurem de votar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, sí. 
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Sr. Ramon Cònsola, per tant, a partir d’aquí la secretària, però el tema és que estem partits aquí,  
va haver un acord de Ple, va ser unànime, si que és veritat que tu tens potestat, però també una  
de les potestats que té el Ple és regular.

Sr. Alcalde, Carles Palau, i controlar la feina de l’Alcalde.

Sr. Ramon Cònsola, això tenim aquí la jurista que serà la que ho haurà de decidir. Una altra  
consulta, ara que estem en aquest tema jurista, les dos mocions que ens heu presentat, també 
s’hauran de passar com urgència.

Secretària Interventora, sí. 

Sr. Ramon Cònsola, com que no s’ha comentat res.

Sr. Alcalde, Carles Palau, però com que lo de les mocions ja ho vam fer una vegada, votem just  
abans del punt de mocions per introduir, per això no ho havíem comentat.

Doncs passem a la votació d’aquest punt, jo votaré en contra.

Votacions

Sotmesa la moció d’urgència de la proposta d’invalidació de la sessió plenària del dia d’avui,  
aquesta és aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor:
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.

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

CINQUÈ.- 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 032/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0033/2018 fins al núm. 0059/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex: 
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Donar compte de l’Acta de la Junta de Govern Local i dels acords adoptats de data: 06/02/2018. 
S’adjunta annex:

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.

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

SISÈ.- MOCIONS 

En  aquest  apartat,  hauria  de  figurar  la  moció  d’urgència  inclosa  presentada  pels  grups  
municipals de CDC i PPC relativa a la invalidació de la sessió plenària, que s’ha debatut i votat  
en l’apartat quart. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, des del grup de Bell-lloc es Mou s’han presentat dos mocions, no sé si 
teniu alguna els altres grups, i les hem d’incloure com a punt d’urgència, i entenc que hem de 
votar per separat la inclusió dels dos.

MOCIÓ  D’URGÈNCIA.-  MOCIÓ  EN  DEFENSA DE  L’ESCOLA CATALANA I  DEL MODEL 
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

La primera moció que entra és “MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL 
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA”, no sé si voleu comentar algo abans de votar la inclusió.

Sra. Rosa Buira, el que voldríem comentar és que com a mínim el grup de Convergència teníem 
la intenció de presentar unes mocions sinó les mateixes semblants, i si teniu a bé incloure-les al 
proper Ple, la podríem fer conjunta i no caldria que presentéssim per separat una moció sobre el  
mateix tema, però això, és potestat de l’Alcalde, decidir.

Sr. Alcalde, Carles Palau, llavors el que podem fer és voteu que no a la inclusió i parlem per 
introduir-la al proper ple.

Votacions

Sotmesa a votació  la  incorporació  d’aquesta  moció  d’urgència  a  l’ordre del  dia,  aquesta  és 
rebutjada 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, Sr. Jaume Amorós.

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

Sr. Alcalde, Carles Palau, ens emplacem a parlar-ne per incloure-la conjuntament al proper Ple.

MOCIÓ D’URGÈNCIA.-    MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS
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La següent  moció és:  “MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU  DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS”. Ens trobem al mateix tema, no se si voleu comentar algo?

Sra. Rosa Buira, ens trobem a la mateixa circumstància.

Votacions

Sotmesa a votació  la  incorporació  d’aquesta  moció  d’urgència  a  l’ordre del  dia,  aquesta  és 
rebutjada 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, Sr. Jaume Amorós.

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES

Els membres del Ple no manifesten cap prec ni pregunta. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo tinc una pregunta a fer, però no sé si voldreu parlar o no, doncs ho 
deixem pel proper Ple.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-una 
hores i quaranta 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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