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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 2 DE NOVEMBRE DE 2010 
Identificació de la sessió 
Núm.: 6/10 
Caràcter: ordinari 
Data: 02-11-2010 
Horari: de 21,05 a 21,55 hores  
Lloc: Sala de Plens Municipal  
 
Hi assisteixen: 
Sr. Ramon Jounou i Baldrich, alcalde. 
Sra. M. Dolors Pujol i Gomà, 1a. tinent d’alcalde. 
Sr. Ramon Salla i Roig, 2n. tinent d’alcalde. 
Sr. Rossend Cots i Pallarés, 3r. tinent d’alcalde. 
Sr. Xavier Salla i Simó, regidor. 
Sr. Ramon Forcat i Mata, regidor. 
Sr. Ramon Torres i Bosch, regidor i portaveu grup de CiU. 
Sra. M. Gloria Roig i Escudero, regidora. 
Sr. Salvador Bonjoch i Guim, regidor.  
Sr. Xavier Berengué i Pallàs, regidor.  
Sr. Ramon Gassó i Brufau, regidor. 
Sra. Gemma Majós i Cosialls, secretària. 
 
Ordre del dia 
I.- Lectura i aprovació esborrany acta sessió anterior 
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels principals acords de la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia. Ratificacions   
IV.- Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2011  
V.- Aprovació inicial modificació Reglament de règim intern dels Consells Escolars Municipals de Bellpuig   
VI.- Aprovació projecte “Agenda 21 de Bellpuig” 
VII.- Acceptació condició de precarietat paral·lelisme subterrani línia de BT (del PK 0+720 al PK 0+900 marge 
dret de la carretera LP-2015, de Bellpuig a Belianes)   
VIII.- Aprovació inicial expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost de 2010 
IX.- Aprovació concertació préstec transitori per al finançament de subvenció 
X.- Aprovació concertació préstec transitori per al finançament de subvencions   
XI.- Aprovació concertació d’una renovació operació de tresoreria   
XII.- Ratificació Conveni d’adhesió del Consell Comarcal de l’Urgell al Consorci del transport públic de l’àrea de 
Lleida 
XIII.- Aprovació adhesió Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones 
(25 de novembre) 
XIV.- Precs i preguntes  
 
Desenvolupament de la sessió 
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament es sotmet a la consideració del Ple el primer punt de 
l’ordre del dia.  
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 1 de setembre de 2010 es dona per llegit de conformitat 
amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, i és aprovat per unanimitat del nombre legal de 
regidors de la Corporació, en el seus termes.  
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II. INFORMES D’ALCALDIA 
El senyor alcalde vol comentar que durant el passat Ple del dia 1 de setembre es va manifestar una proposta de 
prendre paraula al Ple d’una persona, del públic assistent, que no era regidor; i tal i com marca el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya DL 2/2003, tot el que fa referència a les associacions veïnals i al seu dret 
d’informació respecte aspectes de l’administració municipal ha de venir motivat per una normativa que ha d’estar 
acordada en Ple, a l’Ajuntament de Bellpuig no existeix aquesta normativa i, en principi, qui parla és l’alcalde i els 
regidors, segons el Reglament d’Organització. De totes maneres, i aprofitant que avui es presenta algun document 
relacionat amb aspectes de participació ciutadana, vol aprofitar els informes d’alcaldia per deixar constància de 
diferents projectes que s’han dut a terme en l’àmbit de la participació ciutadana que s’ha donat en el municipi en 
els últims temps, i que a banda de l’anunci dels plens a les pilones municipals, novetat en aquesta legislatura, són: 
la constitució de les taules de participació ciutadana; la convocatòria pública de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Bellpuig, a través de l’aprovació d’unes bases, i que l’any 2010 ja porten la tercera convocatòria; la 
realització d’actes públics per explicar l’acció de govern; el procés participatiu de l’Agenda 21; així com també 
processos participatius, subvencionats per la Generalitat, que s’han fet arran del Casal d’Entitats Carme Serra; i el 
procés participatiu de l’avinguda Catalunya; també s’edita el Butlletí d’Informació Municipal, que ja porta 5 ó 6 
números, en el darrer número del qual hi va haver la participació del grup municipal de CiU, per tant, es pot dir que 
aquest Butlletí també és una bona eina que afavoreix la participació ciutadana. S’ha cregut oportú saber l’estat 
reglamentari en què es movien en el Ple, i explicar també que fora d’ell existeixen vies suficients i transparents per 
a expressar tot els comentaris.  
 

III. DONAR COMPTE DELS PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA. RATIFICACIONS 
A continuació, es dóna lectura de les resolucions d’alcaldia i principals acords de la Junta de Govern Local, aprovats 
des de la darrera sessió ordinària: 

 Resolució 20/08/10, aprovació projecte tècnic bàsic i d’execució de les obres d’ampliació i millora de les 
instal·lacions del poliesportiu de Bellpuig, incloses al PUOSC anualitat 2011. 

 Resolució 27/08/10, convocatòria de sessió plenària ordinària.  

 Resolució 20/09/10, atorgament a Taller R. Caselles, SCP, llicència ambiental per exercir l’activitat de taller 
de reparació de vehicles automòbils.   

 Resolució 28/09/10, d’incorporació de crèdits.  

 Resolució 28/09/10, aprovació liquidació pressupost 2009.  

 Resolució 28/09/10, convocatòria de la Comissió Especial de Comptes.   

 Resolució 05/10/10, inici expedient de contractació execució obra de millora dels porxos de la plaça Sant 
Roc de Bellpuig, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, 
anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.      

 Resolució 07/10/10, invitació empreses per a concórrer a la licitació de l’execució obra de millora dels 
porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 
període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.      

 Resolució 14/10/10, aprovació inici expedient de modificació obres de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri 
Serra”.    

 Resolució 15/10/10, adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya.    

 Resolució 19/10/10, designació membres mesa de contractació de l’execució obra de millora dels porxos de 
la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 
2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.     

 Resolució 22/10/10, aprovació projecte bàsic i de gestió d’actuacions específiques del centre de tecnificació 
Circuit de motocròs de Catalunya.  

 Acord JGL. 17/08/10, aprovació 1a certificació de les obres de millores de la il·luminació del carrer Sant 
Jordi, plaça Castell i carrer Valeri Serra, plaça Tres Turons de Bellpuig.      

 Acord JGL. 24/08/10, aprovació projecte bàsic i d’execució de Restauració dels porxos de la plaça Sant Roc 
de Bellpuig, que detalla les obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançades pel Fons 
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Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, 
Desenvolupament Local i Urbà.      

   Acord JGL. 01/09/10, permís ambiental municipal per l’activitat d’escola bressol municipal per a 94 places, 
annex III. 

 Acord JGL. 14/09/10, sol·licitud subvencions al Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per al Projecte Impuls-Treball 2010-2011. 

 Acord JGL. 21/09/10, aprovació projecte de millora i dotació d’equipaments auxiliars i instal·lacions a la 
deixalleria municipal.  

 Acord JGL. 21/09/10, aprovació 5a certificació de l’obra de paleteria, instal·lacions i acabats d’una escola de 
primer cicle d’educació infantil per a 94 places.   

 Acord JGL. 21/09/10, aprovació 1a certificació de l’obra de millora de la climatització del Teatre Armengol 
de Bellpuig.   

 Acord JGL. 28/09/10, aprovació prèvia de llicència d’obres en SNU - Nadal Solar Plac, SL.   

 Acord JGL. 28/09/10, aprovació 2a certificació de les obres de millores de la il·luminació del carrer Sant 
Jordi, plaça Castell i carrer Valeri Serra, plaça Tres Turons de Bellpuig.      

 Acord JGL. 28/09/10, aprovació 1a certificació de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri Serra”, 
per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions. 

 Acord JGL. 28/09/10, adjudicació contracte menor d’adequació zona pública d’estacionament per 
descongestionar la zona comercial de Bellpuig.   
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions i dels acords anteriors, ratificant la Resolució de data 
15/10/10, d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya; i la Resolució de data 22/10/10, d’aprovació del projecte bàsic i de gestió d’actuacions 
específiques del centre de tecnificació Circuit de motocròs de Catalunya.  
 

IV. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2011  
El senyor alcalde presenta el punt dient que es proposa un augment moderat i prou sostenible, tenint en 
compte l’any en què ens trobem, que la crisi afecta a tots, inclòs l’Ajuntament, per tant, no és qüestió de 
carregar molt als contribuents però tampoc és qüestió que l’Ajuntament no recapti allò que és just i necessari 
per a les finances municipals. Seguidament fa una explicació detallada de les ordenances fiscals modificades i 
de la seva modificació. Així, es fa un augment lineal del 3% tant pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles; ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions; ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal; ordenança fiscal reguladora de la 
taxa de clavegueram; ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d’escombraries; ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per expedició de documents urbanístics; ordenança fiscal reguladora de la taxa per les 
entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de 
vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, deixalles, tanques i altres 
instal·lacions anàlogues es proposa augmentar de 0’1 a 0’15 euros/m2, i de 2 a 2,30 euros/m2. Pel que fa a 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la distribució d’aigua, gas, i electricitat, i altres abastaments públics 
es proposa un increment en aquesta linealitat del 3%, fent un recàrrec més significatiu per als grans consums 
tant en habitatges, com en comerços, i en indústries, que gasten més de 20 m3, essent aquest increment del 
4%. Les compulses i còpies s’incrementen 10 cèntims, i el certificat d’empadronament, arrel que Bellpuig està 
bastant desfassat respecte altres municipis, que cobren al voltant de 3 euros, s’incrementa 50 cèntims. Pel que 
fa a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música, s’afegeix un nou 
concepte que és per a l’aprenentatge coral, que fa referència a petits grups que fan classes de cant, cosa que 
no estava regulada a les ordenances fiscals. L’ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
s’incrementa de 2’15 a 2’20. L’ordenança fiscal reguladora de la taxa per esteses, canonades i galeries per les 
conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid es deixarà al 2%. L’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal s’incrementa un 3%. Pel que fa a 
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l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a l’alberg municipal, es manté constant la 
tarifa d’utilització de temporers, i s’afegeix una nova tarifa que fa referència als peregrins, per import de 9,00 
euros, per a fer-lo més sostenible.   

 El senyor Ramon Torres pregunta si la taxa que ve marcada per llei és la que figura a l’ordenança fiscal 
número 14 o bé a la número 34. Afegeix que l’augment el troben correcte i raonable, conscients de l’època de 
crisi en què estan i, tocant de peus a terra, veuen que cal fer-ho així, fins i tot, es podria incrementar, ja que ara 
és molt difícil, per a l’Ajuntament, poder recaptar diners. Els diners que es puguin recaptar més aviat se’ls 
trobarà l’equip que entri l’any vinent, llavors, seria fer-li un flac favor que ara diguessin que no a una cosa que 
realment després necessitin. Finalitza dient que desgraciadament l’equip que entri l’any vinent ho tindrà difícil 
per tirar endavant, com a mínim, els dos o tres primers anys o, fins i tot, els quatres anys sencers.   

 El senyor alcalde respon que l’ordenança fiscal número 34 és la que ve marcada per llei. Finalitza dient 
que agraeix els comentaris fets i que partint d’una proposta sostenible s’intuïa que es posarien d’acord; el fet 
que aquesta modificació d’ordenances fiscals s’aprovi per unanimitat dóna força per tirar endavant la seva 
aplicació.  
 
Per Providència de l’alcaldia de 15 d’octubre de 2010 s’ha acordat iniciar l’expedient de modificació 
d’Ordenances Fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com la modificació d’algunes ordenances fiscals 
vigents, reguladores de les taxes, ja sigui per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, per la prestació de serveis públics municipals, i la realització d’activitats administratives de competència 
local, per part de l’Ajuntament, i per l’entitat publica empresarial Bellpuig Serveis Municipals, i encarregar a la 
secretària interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, així 
com la redacció d’un projecte de modificació de les ordenances fiscals. 
El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text refós esmentat estableix que les ordenances fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe al qual ha adjuntat l’esborrany del 
projecte de modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com la modificació 
d’algunes ordenances fiscals vigents, reguladores de les taxes, ja sigui per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, per la prestació de serveis públics municipals, i la realització d’activitats 
administratives de competència local, per part de l’Ajuntament, i per l’entitat publica empresarial Bellpuig 
Serveis Municipals, a fi de dotar dels ingressos suficients per cobrir les despeses dels serveis. 
Per tot això,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació i la nova imposició, per a l’exercici de 2011 i següents, de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos i de les taxes que a continuació es relacionen: 
O. F. núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 
O. F. núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
O. F. núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
O. F. núm. 5, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les 
activitats i instal·lacions. 
O. F. núm. 6 Taxa de cementiri municipal 
O. F. núm. 7, Taxa de clavegueram 
O. F. núm. 8, Taxa per recollida d’escombraries 
O. F. núm. 9, Taxa per expedició de documents urbanístics   
O. F. núm. 11, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, deixalles, tanques i 
altres instal·lacions anàlogues 
O. F. núm. 12, Taxa per la distribució d’aigua, gas, i electricitat, i altres abastaments públics 
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O. F. núm. 14, Taxa per esteses, canonades, i galeries per les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o 
qualsevol altre fluid  
O.F. núm. 15, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament 
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
O. F. núm. 17, Taxa per expedició de documents administratius 
O. F. núm. 27, Taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música  
O. F. núm. 33, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants    
O.F. núm. 35, Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
O.F. núm. 39, Taxa per la prestació de serveis a l’alberg municipal   
Segon.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en l’acord anterior, 
continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el 
text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de les Ordenances, els que tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les Ordenances modificades, publicant íntegrament 
els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin referència als elements tributaris de 
determinació obligatoris per part de l’Ajuntament. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
V. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CONSELLS ESCOLARS 
MUNICIPALS DE BELLPUIG  
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es preveu que al Consell Escolar Municipal del que formen 
part alguns regidors i que té una periodicitat bastant relativa, convocant-se dues a tres vegades al llarg d’una 
legislatura, els darrers cops s’havia comentat, arrel del dinamisme d’equips de pares en l’Escola de Música i en 
l’Escola Bressol, que es trobava oportú que hi hagués un representant de cada una de les AMPA en aquest 
Consell Escolar, és a dir, de les cinc entitats educatives: CEIP Valeri Serra, Mare de Déu del Carme, Escola 
Bressol, IES Lo Pla d’Urgell, i Escola de Música, per tant la variació que es proposa al Reglament aprovat l’any 
1989 és simplement aquesta, ja que quedava limitat a quatre membres els que eren pares i, fins i tot, 
englobava dins d’aquest grup els alumnes. Els equips directius i el personal de serveis ja estaven representats i 
s’anaven intercalant segons les èpoques.   

 El senyor Ramon Torres manifesta que troben bé que hi hagi més representativitat i que s’hi incloguin 
totes les AMPA, i que hi votaran a favor.  
 
Vist el Reglament de règim intern dels Consells Escolars Municipals de Bellpuig, el qual va ser aprovat 
inicialment mitjançant acord adoptat per l’Ajuntament de Bellpuig en sessió celebrada en data 20 d’abril de 
1989. 
Atesa la necessitat de procedir a la modificació del mateix. 
Atès l’establert a la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars i al Decret 404/1987, de 22 de 
desembre, regulador de les bases generals d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern dels Consells Escolars Municipals de 
Bellpuig.  
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública durant un termini de trenta dies, mitjançant un anunci 
publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària, a fi i efecte que els interessats 
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puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. En el cas que 
no es presentin reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició pública, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació i del text íntegre de la mateixa en el BOP, en el tauler d’anuncis de la corporació i 
anunciant-se al DOGC la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament el text. 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi i 
formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i execució del present acord. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
VI. APROVACIÓ PROJECTE  “AGENDA 21 DE BELLPUIG” 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que aquest projecte s’ha desenvolupat al llarg dels darrers dos 
anys, amb grups de treball, entrevistes, tallers de propostes, en un pla d’acció ambiental i de seguiment. Quan 
el van tenir a les mans, la postura fàcil era la de dir està penjat a la web de l’Ajuntament, però és considera 
prou significatiu tot el treball, com per a sotmetre’l a l’aprovació del Ple com a document de voluntats i de 
prioritzacions. És positiu donar-li la oficialitat a un document com aquest, i més quan Bellpuig és dels pocs 
municipis de Lleida que el tenen aprovat. Altres municipis que també l’han elaborat ho han fet a nivell de 
Consell Comarcal. Si es vol aprofundir més en el seu contingut, es pot trobar a la pàgina web i convida a tots els 
regidors a llegir-lo. 

 El senyor Ramon Torres manifesta que troba que és un pas que s’havia de fer, que al seu dia es va 
iniciar, va ser la senyora Montse Sellés qui portava el tema a l’anterior legislatura. Personalment hi ha 
col·laborat amb tot el que ha pogut, sent que el dia de la presentació no hi pogués assistir. Finalitza dient que 
hi votaran a favor.  

 El senyor alcalde agraeix la votació unànime així com el mateix seguiment fet, que potser el que s’ho ha 
llegit més i en té més coneixement és el regidor de Medi Ambient, i convida a tots els regidors a que en algun 
moment ho puguin llegir i fer-se’l seu ja que engloba comentaris i aportacions individuals.  

 
Vist el projecte “Agenda 21 de Bellpuig”, elaborat per l’empresa CEDRICAT, el qual estava subvencionat per la 
Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar el projecte “Agenda 21 de Bellpuig”, elaborat per l’empresa CEDRICAT, que engloba els 
següents documents: 
- Síntesi de dades 
- Diagnosi ambiental participatiu 
- Informe Tallers de propostes 
- Pla d’Acció Ambiental 
- Pla de Seguiment  
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa CEDRICAT, per al seu coneixement i efectes. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  
 
VII. ACCEPTACIÓ CONDICIÓ DE PRECARIETAT PARAL·LELISME SUBTERRANI LÍNIA DE BT (DEL PK 
0+720 AL PK 0+900 MARGE DRET DE LA CARRETERA LP-2015, DE BELLPUIG A BELIANES) 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que la Diputació ha demanat que aquest acord fos sotmès a 
l’aprovació del Ple. Afegeix que és el darrer pas que resta per obrir rasa per portar llum a un projecte del qual 
n’han parlat ja fa dies: l’omplidor de bótes. Explica que estant tots els veïns d’acord, a l’arribar l’informe de 
Diputació van veure que hi havia d’haver 8 metres des de l’aresta exterior de la calçada, la qual cosa afectava 
una línia de noguers d’un veí particular, que va dir que amb aquelles condicions no signava, aleshores la 
Diputació permet que la rasa s’instal·li a 7,5 metres de l’aresta exterior de la calçada, però amb aquesta 
condició de precarietat. Si es posen a analitzar-ho, possiblement dirien que hi ha molta responsabilitat de fer-
ho a precari, però pensant en un futur, la carretera no creu pas que s’eixampli i, aleshores, encara que sigui a 
precari, ja estarà autoritzat. L’obra és clara i interessa posar-la en funcionament.    
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 El senyor Ramon Torres manifesta que com a veí afectat fa més de tres anys que toca el tema, i que 
seria bo que, d’una vegada per totes, pogués funcionar l’omplidor de botes. Estan d’acord a tirar endavant 
aquest tema sinó acabaran la legislatura i encara no s’haurà fet.   
 
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Lleida en què demanen que per part del Ple de l’Ajuntament s’accepti la 
condició de precarietat per ells establerta en relació a l’obra: Modificació de la Resolució 170/2010 en la qual 
es contempla un paral·lelisme subterrani de BT per subministrament d'un complidor de botes per a ús agrícola, 
del PK 0+720 al PK 0+900 marge dret de la carretera LP-2015, de Bellpuig a Belianes. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.- Acceptar la condició de precarietat pel que fa al paral·lelisme subterrani de la línia de BT situat a 4,5m 
de l'aresta exterior de l'esplanació (7,5m de l'aresta exterior de la calçada) i que va del PK 0+720 al PK 0+900 
marge dret de la carretera LP-2015, de Bellpuig a Belianes, en els termes següents:  
“CONDICIÓ DE PRECARIETAT  
Obra: Modificació de la Resolució 170/2010 en la qual es contempla un paral·lelisme subterrani de BT per 
subministrament d'un complidor de botes per a ús agrícola, del PK 0+720 al PK 0+900 marge dret de la 
carretera LP-2015, de Bellpuig a Belianes. 
Aquesta autorització té el caràcter de A PRECARI, pel que fa al paral·lelisme subterrani de la línia de BT situat a 
4,5m de l'aresta exterior de l'esplanació (7,5m de l'aresta exterior de la calçada) i que va del PK 0+720 al PK 
0+900 marge dret de la carretera LP-2015, de Bellpuig a Belianes, la qual cosa implica el compromís de 
modificar la instal·lació esmentada o remoure-la de la seva ubicació com a conseqüència de qualsevulla 
activitat, obra o necessitat que sigui posada de manifest per l'organisme titular de la via, essent aquesta 
modificació sufragada en la seva totalitat per L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG.” 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida, per al seu coneixement i efectes. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
VIII.  APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 
2010 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que aquesta segurament no serà la darrera modificació de l’any. 
S’ha plantejat per diferents necessitats, però segurament la principal ha estat l’augment d’ingressos a partir de 
subvencions de la Generalitat: Plans d’Ocupació, en relació als quals hi ha un compromís d’ingrés de la 
subvenció concedida per import de 56.500 euros; millora de la deixalleria, en relació a la qual hi ha un 
compromís d’ingrés de la subvenció concedida per import de 29.000 euros; per obres en la zona del Canal, en 
relació a la qual hi ha un compromís d’ingrés de la subvenció concedida per import de 30.000 euros; i per 
l’augment del que és el crèdit a final d’any, essent necessari ajustar la quantitat del que estava realment 
pressupostat: 170.000 euros, que bàsicament afecta al que és la partida de redacció de projectes tècnics. Així, 
l’import total de la modificació és de 201.500 euros, dels quals 86.000 euros va a préstec (50.000 euros per a 
projectes tècnics; 20.000 euros per a la compra de vehicle per a la policia; 16.000 euros per la part no 
subvencionada de la zona del Canal), i 115.500 euros va a càrrec de subvencions. La part més important és per 
al projecte executiu del pavelló, el qual, a principis de l’any anterior es podia preveure que la Generalitat el 
faria presentar, per al PUOSC, però no era una cosa ferma i, per tant, no es va pressupostar.      

 El senyor Xavier Berengué manifesta que votaran a favor de l’expedient de modificació de crèdit, tot i 
que, lligant-ho amb aquest tema vol recordar que al passat Ple van demanar si se’ls podien facilitar les partides 
que hi ha hagut de despeses de projecte del POUM al llarg d’aquests últims anys; aprofiten per reiterar la 
petició i si els diuen que la facin per escrit, la faran per escrit. Afegeix que també voldrien que se’ls passi un 
detall d’aquest increment de pressupost que ara habiliten, exactament el que són els costos de projecte del 
pavelló, el que anirà destinat al POUM i si hi ha algun altre projecte, de tota manera, el seu vot és favorable.  

 El senyor alcalde respon que en la reunió prèvia han comentat, a grans trets, alguns números del tema 
del que és serveis tècnics i també la part de POUM, com ha comentat no hi ha problema per passar-ho. 
Finalitza dient que agraeixen els vots a favor en aquest punt.  
       
Atesa la necessitat de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les despeses 
previstes, que no es poden demorar per al proper exercici de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte,  
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de 2010, amb 
aplicació de majors i nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, amb el 
contingut resumit a nivell de capítols tal i com consta a l’expedient. 
Segon.- Exposar al públic aquest acord i l’operació de crèdit que s’hi inclou, durant un termini de quinze dies, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis municipal, als efectes del seu 
examen i presentació de reclamacions. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de modificació 
de crèdit es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, i es procedirà a la seva 
publicació, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província. Si es presenten 
reclamacions el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  
 

IX. APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC TRANSITORI PER AL FINANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que aquest préstec transitori fa referència als 530.000 euros 
que ha costat l’execució de les obres de l’Escola Bressol, i que la subvenció concedida per a fer aquestes obres 
encara no ha estat rebuda per l’Ajuntament, cosa que ha motivat una tensió a nivell de pagaments. Aquest 
crèdit transitori anirà lligat amb la subvenció, i així, el dia que es rebi, anirà directament a amortitzar l’operació. 
L’operació s’ha comunicat a diferents entitats bancàries, i La Caixa ha estat la que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa. Si el pagament és a dos anys, potser que es pugui amortitzar totalment l’operació abans que 
s’esgoti la carència del préstec.  

 El senyor Xavier Berengué manifesta que hi votaran a favor, i tot i que suposa que a les condicions va 
clarament estipulat que una vegada arribi l’ajut va directe a l’amortització del préstec, s’hauria de fer constar 
que la condició digui que el préstec s’hauria d’amortitzar quan arribi la subvenció.      

 L’alcalde respon que a nivell comptable en cap moment s’ha volgut barrejar el crèdit de final d’any amb 
els crèdits transitoris, i que per això s’han ajustat les quantitats exactes; pel que fa a la subvenció, aquesta es 
rebrà al mateix número de compte de l’entitat bancària on hi ha el préstec transitori. Finalitza dient que la 
comissió de cancel·lació anticipada i d’amortització és del 0%.  
 
Atès que per tal de poder dur a terme l’execució de l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle 
d’educació infantil per a 94 places es disposa d’una subvenció concedida pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 470.000,00 euros, així com d’una subvenció concedida per la Diputació 
de Lleida, dins el Pla d’Inversions Supramunicipal 2009-2011, per import de 60.000,00 euros, les quals encara 
no han estat rebudes per l’Ajuntament, tot i que les obres esmentades ja han estat finalitzades, cosa que 
provoca que hi hagi grans diferències entre els terminis de venciment dels pagaments i dels ingressos 
municipals en relació a les subvencions concedides. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec transitori, amb l’entitat bancària La Caixa, 
per un import de 530.000,00 euros (Cinc-cents trenta mil euros), per finançar les subvencions concedides però 
encara no rebudes per l’Ajuntament, corresponents a l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle 
d’educació infantil per a 94 places.  
Segon.- Aprovar el projecte de contracte de préstec amb l’entitat bancària La Caixa, el qual figura a l’expedient 
i es considera part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:  
Tipus d’Interès: Variable  
Índex del tipus d’interès: Euribor a tres mesos  
Diferencial aplicable sobre l’índex de referència: 1,75% 
Termini de vigència del préstec: 12 anys 
Termini de carència: 2 anys  
Termini d’amortització: 10 anys 
Interès de demora anual: interès legal + percentatge diferencial 
Comissió d’estudi i obertura: 0,25% 
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Comissió de cancel·lació anticipada: 0% 
Comissió d’amortització: 0% 
Tercer.- Comunicar la concertació d’aquesta operació creditícia a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 53 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
Quart.- Facultar abastament a l'Alcalde-President o al regidor en qui delegui, per tal que pugui formalitzar 
l'operació de préstec amb l'entitat de crèdit La Caixa, d’acord amb les previsions del punt segon. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  
 

X. APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC TRANSITORI PER AL FINANÇAMENT DE SUBVENCIONS 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que també hi ha altres subvencions que han estat concedides 
però que no han estat rebudes. Al punt anterior també volia comentar que, bàsicament, estan fent aquest 
procediment administratiu i comptable arrel del Reial Decret que impossibilita, a nivell de corporacions 
municipals, endeutar-se de cara a l’any 2011. Si l’escenari legal no fos aquest, segurament que no es faria el 
plantejament que s’està fent. Aquest acord es diferencia de l’anterior en el fet que s’iniciarà el procediment a 
l’espera de l’oferta més avantatjosa, es faran les comunicacions a les entitats bancàries i es convocarà algun 
grup de seguiment entre els regidors per valorar quina entitat bancària fa la millor oferta.   

 El senyor Xavier Berengué manifesta que no ho ha dit al punt anterior perquè l’explicació era gairebé la 
mateixa, però que vol explicar, tot i votar a favor, que cal recordar que estan vivint una situació, que no 
recordava haver-la viscut abans, i menys com a regidor. També voldrien que aquest exercici que fa en aquests 
moments el grup municipal a l’oposició de CiU, el dia de demà, si el grup de CiU està governant i el bipartit està  
a l’oposició, que faci el mateix. Creuen que és un moment que han de prescindir dels colors polítics i que han 
de fer anar una mica la coherència. El que està clar, com ha dit abans el Ramon Torres, és que estan aquí 
sembrant unes propostes que potser molts d’aquesta taula ni les gaudiran ni les patiran però creu, 
sincerament, que deixen la porta oberta per a un futur govern, sigui del color que sigui, facilitant-li les coses. 
Finalitza demanant a l’actual equip de govern que si el dia de demà són a l’altre costat de taula, que també ho 
tinguin en compte.  

 El senyor Xavier Salla exposa que no se sap qui hi haurà a l’un o a l’altre costat de la taula, però que des 
de que està en política sempre ha defensat que l’important és la col·laboració i la crítica positiva. Vol afegir que 
la mateixa pràctica que ara hi ha hagut, per part del grup municipal de CiU, el grup d’ERC la va tenir al darrer 
Ple al Consell Comarcal, on va tenir l’honor de fer de portaveu del grup, aprovant-se punts de característiques 
similars.    

   La senyora Dolors Pujol manifesta que no sap si hi seran ni qui hi haurà, però que està d’acord que en 
els moments que estan vivint val més fer una unitat i una coherència que no pas al contrari, i creu que aquesta 
és l’actitud que s’ha de tenir.  

 El senyor Xavier Berengué agraeix les manifestacions efectuades i només vol dir que entenen que el 
tema de les obres al Pavelló no entren en aquest quadre.  

 El senyor alcalde respon que queden al marge i que respecte a l’execució d’aquestes obres ja es prendrà 
la decisió el proper any.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que agraeix a Xavier Salla la votació que va fer al Consell Comarcal, de 
què ha parlat.    
 
Vist l’expedient instruït per a la concertació d’un préstec transitori per al finançament de subvencions, per 
poder atendre les necessitats que provoca les grans diferències que hi ha entre els terminis de venciment dels 
pagaments i dels ingressos municipals, en relació a les subvencions concedides però encara no rebudes per 
l’Ajuntament, tot i que les obres a les quals aquestes subvencions fan referència ja han estat executades i 
pagades.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec transitori, amb l’entitat bancària que 
presenti la millor oferta, per un import de 550.000,00 euros (Cinc-cents cinquanta mil euros), per finançar les 
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subvencions concedides, però encara no rebudes per l’Ajuntament, tot i que les obres a les quals aquestes 
subvencions fan referència ja han estat executades i pagades, amb les següents condicions:   
Tipus d’Interès: Variable  
Índex del tipus d’interès: Euribor a tres mesos + % diferencial  
Termini de vigència del préstec: 12 anys 
Termini de carència: 2 anys  
Termini d’amortització: 10 anys 
Interès de demora anual: interès legal + percentatge diferencial 
Comissió d’obertura: 0,00% 
Comissió d’estudi: 0,00% 
Comissió de cancel·lació anticipada: 0,00% 
Comissió d’amortització: 0,00% 
Fedatari: Secretària municipal 
Segon.- En el pressupost vigent s’han previst les quantitats necessàries per atendre el pagament de les 
despeses inherents a aquesta operació de crèdit, comprometent-se igualment a consignar els imports 
necessaris per atendre aquestes despeses en el pressupost de l’exercici de 2011. 
Tercer.- Comunicar la concertació d’aquesta operació creditícia a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 53 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
Quart.- Facultar abastament a l'Alcalde-President o al regidor en qui delegui, per tal que pugui formalitzar 
l'operació de préstec amb l'entitat bancària, d’acord amb les previsions del punt segon. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 

XI. APROVACIÓ CONCERTACIÓ D’UNA RENOVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que està vigent a l’Ajuntament des de els darrers anys i que hi 
ha el venciment de la seva vigència, per tant, cal fer la renovació de la mateixa.   
 
Vist l’expedient instruït per a la concertació de la renovació d’una operació de tresoreria per poder atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de venciment dels pagaments 
i dels ingressos municipals. 
Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat a l’article 52 i següents del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Concertar amb entitat bancària que presenti la millor oferta una operació de tresoreria mitjançant 
compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions: 
a) Import:   300.000 € 
b) Interès:   Euribor trimestral + % diferencial  
c) Comissió d’obertura:  0,00 % 
d) Comissió d’estudi:  0,00 % 
e) Comissió per no disponibilitat: 0,00 % 
f) Termini de cancel·lació:  31/12/2010 
g) Fedatari:   Secretària municipal 
Segon.- En el pressupost vigent s’han previst les quantitats necessàries per atendre el pagament de les 
despeses inherents a aquesta operació de tresoreria.  
Tercer.- Afectar els ingressos les transferències rebudes del FNCM, del Fons de Cooperació Local de Catalunya, i 
de la resta del Capítol IV del pressupost municipal, en garantia de l’operació de tresoreria a concertar. 
Quart.- Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política Financera, durant els deu 
dies primers del mes següent a la signatura del contracte, trametent el model CT previst a l’article 5 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril de 2007, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi i 
formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i execució del present acord. 
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 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XII. RATIFICACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL AL CONSORCI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es delega al Consell Comarcal de l’Urgell perquè representi 
l’Ajuntament de Bellpuig a l’hora de signar el Conveni amb el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida. 
És un tema que ja ha entrat en funcionament i que suposa la unificació, en una tarifa conjunta, per tot el 
territori de la plana de Lleida, pel que fa a nivell de transport terrestre. Creuen que és una bona mesura i que 
val la pena fer aquesta delegació al Consell Comarcal, perquè signi amb el Consorci. Finalitza dient que en la 
còpia del Conveni, de què disposen, es pot veure les aportacions a fer pels municipis.   

 El senyor Ramon Torres manifesta que en una altra època hagués sigut més assumible, però que tot i 
així, s’ha de seguir el corrent i s’ha d’assumir.     

 El  senyor Xavier Salla només vol afegir que, pel que fa al tema del transport púbic, no tot és negatiu per 
a Bellpuig, ja que els veïns de Seana podran accedir directament a la línia sense haver-se de desplaçar a 
Barbens, com es feia fins ara.  
 
El Consell Comarcal de l'Urgell ha iniciat el procés d'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, 
per tal de formar part de l'entitat com administració consorciada. El Consorci té com a finalitat el foment, la 
racionalització, la inversió i la impulsió del transport públic en general, i amb la participació del Consell es 
pretén implantar el sistema tarifari integrat a la comarca de l'Urgell. 
Per tal de finalitzar el procés d'adhesió el Consell Comarcal de l'Urgell ha de signar el conveni proposat per 
l'autoritat Territorial de la Mobilitat, un cop aquest hagi rebut la conformitat de tots els ajuntaments de la 
comarca. 
Atès que la signatura d'aquest conveni es considera d'interès per als usuaris del transport públic a la comarca, 
Es proposa al Ple: 
Primer.- Ratificar el Conveni d'adhesió del Consell Comarcal de l'Urgell al Consorci del Transport Públic de 
l'Àrea de Lleida, acceptant les obligacions i els drets que s'estableixen en el dit conveni i en el seu annex 1. 
Segon.- Designar a la presidenta del Consell Comarcal de l'Urgell, senyora Rosa Maria Mora i Valls, com a 
interlocutora amb el Consorci en el procés d'adhesió i facultar-la per a la signatura del Conveni en nom de 
l'Ajuntament de Bellpuig. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XIII. APROVACIÓ ADHESIÓ MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES (25 DE NOVEMBRE) 
 El senyor alcalde presenta el punt i cedeix la paraula a la senyora Dolors Pujol.  

 La senyora Dolors Pujol exposa que aquest any, enlloc d’organitzar l’esdeveniment el dia 28 de 
novembre, com es feia cada any, al coincidir amb al dia de la celebració de les eleccions al Parlament de 
Catalunya, es farà el dia 21 de novembre, que és diumenge. Espera veure a tots els regidors, el dia 21 de 
novembre a la 1 del migdia, davant l’Ajuntament, on es llegirà el manifest sobre la violència de gènere. 
Tornaran a implicar a les associacions de joves perquè es conscienciïn de la situació que estan vivint i que siguin 
ells els que tirin endavant altres projectes que potser encara siguin més eficaços.   
 
Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre) 
Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració del Dia Internacional 
contra la Violència envers les Dones. Per la seva banda, la societat està prenent diàriament una major 
consciència i sensibilitat davant aquest tipus de violència i es fa més evident la necessitat de donar una 
resposta integral i global a aquesta problemàtica. 
Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que pateixen violència 
masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que es fonamenta en el patriarcat com a 
sistema estructurador de les relacions desiguals entre homes i dones. Aquesta violència constitueix el principal 
atac contra els drets de les dones i suposa una coerció de la llibertat i autonomia individuals. 
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Les administracions i entitats han realitzat grans esforços per oferir seguretat i recursos a les dones i, de fet, 
s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació, a l'abril del 2008, de la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, que aporta noves eines per a les dones que pateixen violència, així com per a les dones que 
l'han patit, apostant per la reparació dels seus projectes de vida mitjançant la Xarxa d'atenció i recuperació 
integral. 
Un altre avenç que emana d'aquesta llei és la recent aprovació d'un Fons de Garanties per cobrir l'impagament 
de pensions i prestacions alimentàries i compensatòries. 
No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en el bon funcionament d'aquesta llei, 
atès que és el consistori la instància que ofereix proximitat a les seves ciutadanes, cosa que comporta la 
responsabilitat de conèixer i donar resposta a les seves necessitats. Per això, és fonamental que el consistori 
continuï donant impuls a tots els esforços realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra la violència 
masclista i que incideixi en la consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme. 
Per tot el que hem expressat anteriorment 
ACORDEM: 
1. Reiterar el nostre compromís de: 
• seguir treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència masclista. 
• elaboració d'un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista amb tots els actors 
municipals necessaris. 
• creació de programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de la tolerància envers les 
violències contra les dones i fomentin l'assumpció de tots els paràmetres de la cultura de la pau. 
• elaboració de memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per poder planificar 
estratègies que tinguin un impacte real sobre la realitat. 
• difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i ciutadanes. 
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya: 
• que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per a l'atenció, 
assistència, protecció, recuperació i la reparació integral de les víctimes de violència contra les dones. 
• que apliquin i prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, l’atenció i l’eradicació de 
la violència contra les dones en la posada en marxa de la Xarxa d'atenció i recuperació integral. 
• que es garanteixi una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials existents per aconseguir un 
tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes. 
• Que es creïn canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de dones dels 
Països Catalans perquè juntes reclamem amb més força la fi de la violència masclista. 
3. Demanar al Govern de l’Estat: 

 la dotació pressupostària suficient per al total i ràpid desenvolupament de la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista (aprovada pel Parlament el 16 d’abril de 2008). 

 reformes legals urgents per millorar l'eficàcia de la Llei orgànica de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la lluita contra la violència 
masclista. 

4. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a 
l'Institut Català de les Dones, a la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i les entitats de dones 
municipals i comarcals. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XIV. PRECS I PREGUNTES 
No es plantegen precs ni preguntes.  
Abans d’aixecar la sessió l’alcalde vol manifestar que considera positiu que els punts de l’ordre del dia hagin 
estat aprovats per unanimitat, havent-hi prous punts importants, només resta agrair-ho a la totalitat dels 
regidors. Espera que en aquesta darrera etapa de legislatura, si s’han de prendre algunes altres decisions es faci 
prenent-les amb el màxim consens possible. Finalitza agraint l’assistència als regidors.  
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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