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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 1 DE SETEMBRE DE 2010 
Identificació de la sessió 
Núm.: 5/10 
Caràcter: ordinari 
Data: 01-09-2010 
Horari: de 21,10 a 22,10 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. Xavier Berengué i Pallàs, regidor.  
Sr. Ramon Gassó i Brufau, regidor. 
Sra. Gemma Majós i Cosialls, secretària. 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Salvador Bonjoch i Guim 
 
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.- Acceptació subvenció per al funcionament de l’Escola de Música de titularitat de l’Ajuntament de Bellpuig 
(curs 2009/2010)   
V.- Acceptació subvenció del Departament d’Educació (curs 2009/2010) de la Llar d’Infants Municipal   
VI.- Aprovació actuació “Centre de tecnificació de motociclisme off-road” inclosa a l’acord de Govern de 20 de 
juliol de 2010 i sol·licitud al Consell Català de l’Esport de la concessió d’una subvenció, i aprovació del sistema 
de finançament proposat a través de l’Institut Català de Finances 
VII.- Ratificació Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Bellpuig per a les obres de consolidació estructural del Molí Vell  
VIII.- Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de les subvencions per al foment de la rehabilitació de 
façanes d’edificis a Bellpuig i Seana 
IX.- Proposta de modificació del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres polítics de la Corporació 
X.- Proposta de designació de representant de l’Ajuntament de Bellpuig al Consell de Participació del Centre 
Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu   
XI.- Aprovació proposta de fixació de les festes locals per a l’any 2011   
XII.- Aprovació Moció sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’Autonomia i per la 
construcció nacional de Catalunya 
XIII.- Aprovació Moció sobre la modificació de l’article 14.2 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic 
XIV.- Aprovació adhesió Correllengua 2010 
XV.- 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.  
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I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 1 de juny 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 dels assistents que són deu 
dels onze regidors que componen el nombre legal de regidors de la Corporació, en el seus termes.  
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
El senyor alcalde informa del tema referent a l’execució de les obres de l’escola bressol, en relació a les quals s’han 
complert els terminis que s’havien previst, i es podrà posar en funcionament aquesta nova infraestructura 
municipal. Pel que fa a la segona fase de les obres del Casal d’entitats Carme Serra, corresponents a acabats 
interiors i paleteria, aquestes ja s’han iniciat.    
Pel que fa al tema de les subvencions informa que, al mes de juliol, s’ha rebut una subvenció per import de 30.000 
euros del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la recuperació de l’antic braç del Canal, aquesta 
subvenció està previst que cobreixi del 90% al 100% de les despeses, essent un projecte totalment viable i 
sostenible.    
Seguidament informa que l’execució de les obres subvencionades pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local de l’any 2010, segueix a bon ritme. Les obres d’adequació de les piscines municipals estan totalment 
acabades, així com les obres de millora del camp de futbol, on només hi resta fer alguna ressembra de la gespa. 
També estan acabades les obres de millora la climatització del Teatre Armengol, i les d’instal·lació de les antenes 
Wi-Max. Pel que fa a les obres de millora de la climatització de la Casa de Cultura està previst que s’iniciïn en breu, 
executant les millores previstes per a l’alberg municipal.  
També vol destacar que durant aquests últims dies d’estiu s’ha consolidat el projecte que va suposar l’entrada en 
funcionament, d’una manera regular, de l’Oficina de Turisme, la qual és una eina útil i necessària tant per a 
l’acollida de visitants com per la promoció del municipi.   
Així mateix, informa que respecte la tramitació del POUM, a nivell administratiu, aquesta avança de forma correcta, 
es preparen les respostes a les al·legacions, constatant que en els darrers mesos s’han fet reunions obertes a tots 
els regidors del Consistori, per tant, es pot preveure que el document s’anirà avançant durant els propers mesos de 
tardor, de cara a l’aprovació provisional.       
Per acabar vol informar que la senyora Roser Bori Boleda, adjunta de la regidoria d’acció social, tal com es va 
preveure al Ple del cartipàs, ha deixat aquest càrrec per motius personals i familiars, que li impossibilitaven la 
dedicació de totes les hores que aquest càrrec demanava; en data 7 de juliol va presentar la seva renúncia, la qual 
es va fer efectiva en data 31 d’agost. Aquesta plaça no serà novament ocupada i les tasques que realitzava la 
senyora Roser Bori es distribuiran entre el personal de l’Ajuntament, no hi haurà cap substitució, essent ja en un 
tram final de legislatura. Només li resta que agrair la tasca desenvolupada per la senyora Roser Bori, al llarg de més 
de tres anys, per la seva professionalitat, proximitat i senzillesa.   

 El senyor Ramon Torres pregunta si la persona que es va contractar inicialment per a l’Oficina de 
Turisme no és la mateixa que ara hi presta serveis. 

 El senyor Xavier Salla respon que la primera persona que es va contractar va sol·licitar la baixa per 
motius personals, aleshores es va decidir contractar la segona candidata dels seleccionats, la qual es filla de 
Bellpuig.   
 

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 27/05/10, baixa per desguàs de la màquina d’escombrar Marca Piquersa, mat. L-76751-VE. 

 Resolució 28/05/10, convocatòria de sessió plenària ordinària.  

 Resolució 28/05/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut, obres de millora del Camp de Futbol de Bellpuig.   

 Resolució 28/05/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut, obres d’adequació de les Piscines Municipals de 
Bellpuig.   

 Resolució 03/06/10, inici expedient de contractació redacció del projecte bàsic i d’execució, treballs tècnics 
d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obra i d’execució de les 
obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel Fons Europeu de 
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Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i 
Urbà.      

 Resolució 04/06/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut, obres de l’envoltant tèrmic d’edificis municipals per 
al poliesportiu municipal i l’Ajuntament.   

 Resolució 14/06/10, invitació empreses per a concórrer a la licitació de la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, treballs tècnics d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, direcció 
d’obra i d’execució de les obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, 
Desenvolupament Local i Urbà.      

 Resolució 16/06/10, contractació personal piscines municipals. 

 Resolució 21/06/10, designació del senyor Josep Raurich i Cots vocal del Consell d’Administració de l’EPEL 
BSM. 

 Resolució 21/06/10, designació membres mesa de contractació de la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, treballs tècnics d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, direcció 
d’obra i d’execució de les obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, 
Desenvolupament Local i Urbà.      

 Resolució 21/06/10, aprovació Conveni de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament 
de Bellpuig per a la realització de pràctiques dels estudiants de dret.  

 Resolució 22/06/10, protecció de la legalitat urbanística.   

 Resolució 08/07/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut, obres de millores de la il·luminació del carrer Sant 
Jordi, plaça Castell i carrer Valeri Serra, plaça Tres Turons de Bellpuig.      

 Resolució 13/07/10, aprovació cessament voluntari de la senyora Roser Bori i Boleda adjunta de l’àrea 
d’Acció Social.       

 Resolució 16/07/10, delegació matrimoni civil.      

 Resolució 16/07/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut, obres de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici Casa 
Valeri Serra, per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions.   

 Acord JGL. 11/05/10, adjudicació provisional del contracte per a la realització de l’obra de millora de la 
climatització de la Casa de Cultura de Bellpuig.   

 Acord JGL. 11/05/10, adjudicació provisional del contracte per a la realització de l’obra de millora de la 
climatització del Teatre Armengol de Bellpuig.   

 Acord JGL. 25/05/10, pròrroga del contracte del bar de les Piscines Municipals de Bellpuig.    

 Acord JGL. 25/05/10, desestimació recursos de reposició.    

 Acord JGL. 25/05/10, reconeixement de triennis.    

 Acord JGL. 25/05/10, acceptació cessió gratuïta d’un vial entre el carrer Batlle Sala i l’avinguda de les 
Garrigues de Bellpuig.   

 Acord JGL. 08/06/10, aprovació 2a 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. 08/06/10, inici contractació redacció del projecte bàsic i d’execució, treballs tècnics 
d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obra i d’execució de les 
obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i 
Urbà.      

 Acord JGL. 08/06/10, adjudicació contracte menor de manteniment aparell elevador edifici poliesportiu.  

 Acord JGL. 08/06/10, elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la realització de l’obra 
de millora de la climatització del Teatre Armengol de Bellpuig.     

 Acord JGL. 08/06/10, elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la realització de l’obra 
de millora de la climatització de la Casa de Cultura de Bellpuig.     

 Acord JGL. 15/06/10, aprovació certificació complementària de l’obra d’estructura d’una escola de primer 
cicle d’educació infantil per a 94 places.   

 Acord JGL. 22/06/10, aprovació 1a certificació de l’obra de millora del Camp de Futbol de Bellpuig.  
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 Acord JGL. 29/06/10, atorgament de subvencions destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat 
pública i interès social per part de les entitats del municipi. 

 Acord JGL. 29/06/10, elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la realització 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. 29/06/10, aprovació moció de posicionament davant la sentència del Tribunal Constitucional.      

 Acord JGL. 06/07/10, adjudicació provisional redacció del projecte bàsic i d’execució, treballs tècnics 
d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obra i d’execució de les 
obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i 
Urbà.      

 Acord JGL. 06/07/10, aprovació 2a certificació de l’obra de millora del Camp de Futbol de Bellpuig. 

 Acord JGL. 06/07/10, aprovació 1a certificació de les obres de l’envoltant tèrmic d’edificis municipals per al 
poliesportiu municipal i l’Ajuntament.   

 Acord JGL. 06/07/10, aprovació 1a certificació de l’obra d’adequació de les Piscines Municipals de Bellpuig.   

 Acord JGL. 12/07/10, llicència municipal d’obertura per a l’activitat d’Agència de Viatges, a nom de Finques 
Ribalta Bertran SL. 

 Acord JGL. 12/07/10, devolució fiança contracte bar-restaurant Poliesportiu.  

 Acord JGL. 20/07/10, aprovació conveni per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Ocupació Local. 

 Acord JGL. 20/07/10, aprovació conformitat dels treballs d’instal·lació d’antenes Wi-Max per a intercon-
nectar els edificis de l’Ajuntament amb veu i dades. 

 Acord JGL. 20/07/10, aprovació protocol d’actuació en proporcionar aliments a les persones i/o famílies 
desfavorides de Bellpuig i Seana.  

 Acord JGL. 27/07/10, aprovació 9a certificació i última de les obres de Rehabilitació de la Casa Valeri Serra, 
1ª Fase.  

 Acord JGL. 27/07/10, aprovació 3a 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. 27/07/10, aprovació 4a 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. 03/08/10, permís ambiental municipal per l’activitat de bar-cafeteria a nom de Florencio Molina 
Ortiz, annex III. 

 Acord JGL. 03/08/10, elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la redacció del projecte 
bàsic i d’execució, treballs tècnics d’aixecament, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut, 
direcció d’obra i d’execució de les obres de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig, cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, 
Desenvolupament Local i Urbà.      
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions i dels acords anteriors, ratificant l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 29/06/10 d’aprovació de la moció de posicionament davant la sentència del Tribunal 
Constitucional.   

IV. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE TITULARITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG (CURS 2009/2010)  

 El senyor alcalde presenta el punt dient que hi ha hagut un lleuger descens de l’import de la 
subvenció, respecte a l’import concedit l’any anterior, que representa un retall d’un 5%, que s’ha fet de manera 
proporcional per a tots els municipis, tot i que continua essent una aportació important i que alhora permet el 
funcionament sostenible de l’escola de música, suposant un terç del seu pressupost anual. 
 El senyor Ramon Torres exposa que són benvinguts tots els diners que es puguin obtenir, ja que són 
coneixedors que l’escola de música és deficitària. 
 
Vista la Resolució EDU/726/2010, de data 15 de març de 2010, publicada al DOGC núm. 5592, en data 22 de març 
de 2010, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al 
curs 2009-2010, en la qual hi consta un import atorgat a la corporació local de Bellpuig de 85.800,00 €. 
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Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, del Departament d’Educació, de la 
Generalitat de Catalunya, en el qual demanen que se’ls faci arribar la documentació assenyalada a l’apartat 4 de 
l’esmentada Resolució, entre la qual es troba l’acord corresponent, adoptat pel Ple de l’Ajuntament, referent a 
l’acceptació de la subvenció, per tal que es pugui fer efectiu el cobrament de l’import total de la subvenció 
atorgada. 
Per tot això, 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per al funcionament de l’escola de música de titularitat de l’Ajuntament de 
Bellpuig, corresponent al curs 2009-2010, per import de 85.800,00 €, atorgada mitjançant Resolució 
EDU/726/2010, de data 15 de març de 2010, publicada al DOGC núm. 5592, en data 22 de març de 2010, per la 
qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2009-2010. 
Segon.- Autoritzar plenament a Ramon Jounou i Baldrich, alcalde - president de l’Ajuntament, per tal de signar la 
documentació necessària per a l’execució del present acord.  
Tercer.- Fer tramesa d’aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, del Departament 
d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
V. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (CURS 2009/2010) DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL  
 El senyor alcalde presenta el punt dient que a través de la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
taxa per les estades a la llar d’infants es va apostar per afavorir la matriculació a l’inici de curs, ja que algun cop 
s’havien trobat que a mig curs s’incrementava el nombre d’alumnes de manera significativa, però això no es 
veia repercutit en la subvenció per al funcionament, ja que aquesta es calcula en funció dels alumnes que hi ha 
a l’inici del curs, per tant, es va preveure que tots els que volien assistir a l’escola es matriculessin a l’inici del 
curs, i així cada any la subvenció pugui ser el màxim d’elevada possible.   

 El senyor Ramon Torres manifesta que, com ha dit en el punt anterior, són benvinguts tots els diners 
que es puguin obtenir, i que per tant també hi votaran a favor.  
 
Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, del Departament d’Educació, de la 
Generalitat de Catalunya, en el qual demanen que se’ls faci arribar documentació, entre la que es troba l’acord 
corresponent, adoptat pel Ple de l’Ajuntament, referent a l’acceptació de la subvenció atorgada al nostre 
Ajuntament, pel Departament d’Educació, com a titulars de llars d’infants i pel curs 2009-2010, per import de 
55.800,00 euros, per tal que es pugui fer efectiu el cobrament de l’import total de la subvenció atorgada. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.-  Acceptar la subvenció atorgada al nostre Ajuntament, pel Departament d’Educació, com a titulars de 
llars d’infants i pel curs 2009-2010, per import de 55.800,00 euros. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde o regidor en qui delegi per la signatura de tots els documents necessaris per 
formalitzar aquesta acceptació. 
Tercer.- Trametre tota aquesta documentació al Departament d’Educació, als efectes oportuns. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
VI. APROVACIÓ ACTUACIÓ “CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE MOTOCICLISME OFF-ROAD” INCLOSA A 
L’ACORD DE GOVERN DE 20 DE JULIOL DE 2010 I SOL·LICITUD AL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT DE 
LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ, I APROVACIÓ DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT PROPOSAT A 
TRAVÉS DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que en aquests moments s’està molt a l’inici d’aquest projecte, 
amb el qual el Govern de la Generalitat, a través de subvencions amb direcció finalista cap als ens locals, ha 
volgut consolidar el projecte del motocròs a Bellpuig. L’import d’aquesta subvenció es preveu en 600.000 
euros. Cal dir que el finançament previst no computarà com endeutament per a l’Ajuntament. Tant des de la 



 20100901ACTAPLE 
 

6 

regidoria d’esports de l’Ajuntament com des de el Consorci del motocròs, impulsor de la part pedagògica i de 
contingut d’aquest centre, s’està treballant conjuntament per tal que les actuacions no solament reverteixin en 
el mateix circuit, sinó que també hi pugui haver millores en altres instal·lacions esportives del municipi.   

 El senyor Ramon Torres exposa que en aquest punt intervindrà en nom del grup municipal de CiU el 
senyor Xavier Berengué.   

 El senyor Xavier Berengué pregunta quin import ha de tenir la inversió per a obtenir els 600.000 euros 
de subvenció, i si els 600.000 euros es concediran a través d’un préstec del qual es fa càrrec l’Institut Català de 
Finances.     

 El senyor alcalde respon que la subvenció es preveu que cobreixi el 100% del cost de la inversió, i que 
aquest sistema de finançament proposat, a través de l’Institut Català de Finances, no computa com a crèdit a 
l’Ajuntament, fa el crèdit el mateix Consell Català de l’Esport i va fent el pagament de la subvenció, a 
l’Ajuntament, a mesura que es va certificant l’execució de l’obra. Aquest sistema s’usa en aquests centres de 
tecnificació al ser un pla global. Ara s’està a l’inici del procés i el Consell Català de l’Esport ha donat la garantia 
que aquest sistema de finançament no suposarà cap inconvenient per a l’Ajuntament. Finalitza dient que no 
s’ha de perdre aquesta oportunitat.     

 El senyor Xavier Berengué manifesta que s’abstindran en la votació d’aquesta proposta, ja que el 
sistema de finançament, en aquests moments, no el veuen massa clar, tot i que estan a favor que es facin les 
actuacions, i estan d’acord que no s’ha de perdre aquesta oportunitat. Finalitza dient que a l’estar a l’inici del 
procés  suposa que tindran temps de parlar-ne i que no tindran cap inconvenient a decantar el sentit del vot i 
que aquest sigui favorable, si és el cas.   

 
Vist l’escrit tramés pel Consell Català de l’Esport, en data 5 d’agost de 2010, (Registre d’Entrada a l’Ajuntament 
de Bellpuig de data 05/08/10), on hi consta que el Govern, en data 20/07/2010 ha autoritzat al Consell Català 
de l’Esport a atorgar la concessió de subvencions a entitats per a la 2a etapa d’obres de construcció o 
condicionament de centres de tecnificació de Catalunya, entre les que figura l’Ajuntament de Bellpuig, amb un 
import del principal de la subvenció de 600.000 euros. 
Atès que per a la concessió de l’esmentada subvenció és necessari fer arribar al Consell Català de l’Esport un 
seguit de documentació, que consta en el mateix escrit, entre la que es troba l’acord corresponent, adoptat pel 
Ple de l’Ajuntament, referent a l’aprovació de l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, així com 
l’acceptació del sistema de finançament proposat a través de l’Institut Català de Finances.   
Per tot això, 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar l'actuació "Centre de tecnificació de motociclisme off-road" inclosa a l'Acord de Govern de 20 
de juliol de 2010 i sol· licitar al Consell Català de l'Esport la concessió d'una subvenció. 
Segon.- Aprovar el sistema de finançament de la subvenció a través de l'Institut Català de Finances. 

 Aquest acord és aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació amb sis 
vots a favor, del grup municipal ERC-AM, i del grup municipal PSC-PM, i quatre abstencions del grup municipal 
de CiU. 
 
VII. RATIFICACIÓ CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG PER A LES OBRES DE 
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL MOLÍ VELL 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es tracta d’un Conveni positiu per a l’Ajuntament, 
mitjançant el qual l’INCASÒL executarà les obres de consolidació a nivell estructural i de la teulada del Molí 
Vell, el qual està declarat bé cultural d’interès local, i aportarà 100.000 euros, mentre que l’Ajuntament farà 
una aportació de 20.000 euros. Abans de redactar aquest Conveni INCASÒl ja va assumir el cost de l’estudi 
històric-tècnic d’arqueologia industrial del mateix Molí, el qual també té un cost important, al tractar-se d’un 
estudi bastant extens i que servirà de canalitzador del Pla Director de totes les altres intervencions que es vagin 
fent al Molí. En el Conveni es preveu que aquestes obres es puguin executar en un termini no superior a dos 
anys, des de la signatura del mateix, essent la intenció de licitar les obres durant els darrers mesos d’aquest any 
i executar-les durant el primer trimestre de l’any vinent, tot i que aquests terminis podrien variar.    
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 El senyor Ramon Torres manifesta que troben correcte tot el que sigui potenciar la zona lúdica del Parc 
del Convent, però volen fer esment que no s’ha actuat prou per tirar endavant el tema de les energies 
alternatives, com ara que els col·legis poguessin fer visites, etc; no sap si potser és perquè era un projecte de 
l’anterior equip de govern.  

 El senyor alcalde exposa que el FEDER no va subvencionar l’obra del Molí Vell, però la mateixa proposta 
va ser la que es va fer servir perquè INCASÒL hi apostés, cosa que finalment s’ha aconseguit, preveient el Molí 
integrat al Parc del Convent, i el salt d’aigua integrat al Molí. Afegeix que des de les regidories de medi ambient 
i de promoció econòmica de l’Ajuntament, s’hi ha estat treballant. La instal·lació que es va fer al seu dia, potser 
molt a corre cuita, va fer que hagués quedat coix, i a dia d’avui tampoc hi ha hagut disponibilitat econòmica per 
fer-hi actuacions correctives, però l’aposta, com es pot veure al Projecte Iris del Convent de Sant Bartomeu, té 
en compte tot l’entorn. També ha costat molt de lligar-se tota l’oferta turística del municipi, encara s’hi està 
treballant i va veient els seus fruits. En el cas del Convent, aquest equip de govern mai ha tingut en compte que 
fos un projecte de l’actual equip de govern o de l’anterior, si s’ha pogut corregir alguna cosa, s’ha fet. Al Molí 
encara quedaran moltes coses per a fer que no s’acabaran durant aquesta legislatura, però totes les 
intervencions sumen en el projecte conjunt d’aquesta zona. Finalitza dient que la proposta de serveis 
educatius, que potser en algun moment es va dir de paraula, de forma molt gratuïta i ràpida, aquest equip de 
govern se la va trobar sobre la taula, però l’entorn encara no estava prou potenciat per a fer una visita global, 
fins i tot, a nivell de recursos humans.    

 El senyor Xavier Salla vol afegir que l’anterior regidora d’educació havia treballat per impulsar-ho, arran 
de la feina feta l’anterior legislatura, però varen anar sortint petites coses, ara s’està contemplant des de la 
regidoria de promoció econòmica i de turisme la possibilitat d’enviar dossiers a totes les escoles per a 
potenciar la visita al Mausoleu i al Convent d’estudiants d’ESO que tractin la matèria o bé d’estudiants més 
petits, incloent tota aquesta part del Convent. Estan oberts a rebre les indicacions i observacions que el grup de 
CiU vulgui fer i a mantenir les reunions que creguin oportunes.     

 El senyor Ramon Torres manifesta que votaran a favor de la proposta presentada, tot i que és 
coneixedor que el Centre de Recursos volia fer alguna actuació, a nivell comarcal, i que des de l’Ajuntament no 
va haver-hi una negativa però tampoc cap resposta. Afegeix que l’actual equip de govern, després de tres anys i 
mig de legislatura, hagués pogut fer alguna cosa, sap que no hi ha diners, però que alguna cosa podia fer.  

 El senyor Rossend Cots manifesta que ni el generador eòlic funcionava bé, ni el tema de l’aigua calenta 
estava ben muntat, la placa solar encara no està posada al lloc que treu més rendiment. Afegeix que s’ha 
incorporat dos tècnics a la regidoria de medi ambient i que gràcies a això s’ha pogut fer visites a aquesta zona. 
Finalitza dient que no suposava cap avantatge fer explicacions sobre coses que no funcionaven.      
 
Vist el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Bellpuig per a les obres de consolidació estructural del Molí Vell. 
Atès que en la clàusula Vintena de l’esmentat Conveni es preveu que cal efectuar la ratificació del mateix per 
part del Ple municipal de l’Ajuntament de Bellpuig. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Ratificar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català del 
Sòl i l’Ajuntament de Bellpuig per a les obres de consolidació estructural del Molí Vell. 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que en tingui coneixement i als efectes oportuns. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
VIII.  APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES SUBVENCIONS PER AL 
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICIS A BELLPUIG I SEANA 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es tracta d’un tràmit per a facilitar la feina administrativa de 
l’Ajuntament. El foment de la rehabilitació integral de façanes per a Bellpuig i Seana era un tema contemplat a 
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, però l’impost no es pot bonificar 
al 100%, llavors pensant que hi hauria algun mecanisme més directe per a poder efectuar aquesta bonificació 
es va preveure bonificar el 60% en l’Ordenança reguladora de l’ICIO, ara, parlant amb secretaria i les regidories 
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oportunes i comparant amb la pràctica que tenen en altres municipis, es preveu establir una subvenció del 
40%. En altres municipis els percentatges també són més a menys els que s’han esmentat.   

 El senyor Xavier Berengué pregunta si la bonificació en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres és del 60%.   

 El senyor alcalde respon que sí, mentre que la subvenció es preveu del 40%.     

 El senyor Ramon Torres pregunta si només és per al nucli urbà.     

 El senyor alcalde respon que és per a tot el terme municipal.  
 
Per Providència de l’alcaldia de 12 de juliol de 2010 s’ha acordat iniciar l’expedient d’aprovació de l’Ordenança 
municipal reguladora de les subvencions per al foment de la rehabilitació de façanes d’edificis a Bellpuig i 
Seana. 
Examinada l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions per al foment de la rehabilitació de façanes 
d’edificis a Bellpuig i Seana.  
Atès que la Corporació té potestat per aprovar ordenances en les matèries de la seva competència i que 
aquesta ordenança compleix amb la legalitat vigent.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions per al foment de la 
rehabilitació de façanes d’edificis a Bellpuig i Seana.  
Segon.- Sotmetre a exposició pública l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el projecte de la norma, durant 
un termini de trenta dies, mitjançant 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 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 i del text íntegre de l’Ordenança en el BOP, en el tauler 
d’anuncis de la corporació i anunciant-se en el DOGC la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament 
el text. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  
 

IX. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 
MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que en la sessió celebrada en data 28 de juny de 2007 es va 
aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació que ara toca variar per a 
donar compliment al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic, per mostrar la condició igualitària i sensible amb la totalitat del personal de l’Ajuntament, als 
quals també els hi és d’aplicació el mateix, i també per ser coherents i objectius respecte la situació econòmica 
actual, reducció que va ser d’aplicació a partir del dia 1 de juliol de 2010. Aquesta mesura ha estat acceptada 
per part de tots els regidors implicats.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que hi estan d’acord, ja que si es toca la butxaca dels empleats també 
cal tocar la butxaca dels membres de la Corporació.     
 
Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig en la sessió extraordinària celebrada en data 28 de 
juny de 2007, en relació al règim de retribucions i indemnitzacions dels membres polítics de la Corporació.  
Atès que de conformitat al que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en 
concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, els membres de les corporacions locals tenen el dret de percebre retribucions per 
a l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a 
percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte 
d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com 
a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 
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Atès que per tal de donar compliment al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i mostrar la condició igualitària i sensible amb la totalitat del 
personal de l’Ajuntament als quals també els hi és d’aplicació el mateix, i així com ser coherents i objectius 
respecte la situació econòmica actual. 
Per tot això,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010, els membres de la Corporació amb dedicació total 
o parcial, tindran una reducció del 5% en la retribució mensual que perceben, sense que això comporti cap 
modificació en relació al règim de dedicació en què exerceixen els seus càrrecs, ni en cap altre dels aspectes 
acordats pel Ple de l’Ajuntament, en data de 28 de juny de 2007. 
Segon.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010, una reducció en els imports percebuts pels membres 
de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal i com es 
relaciona: 
a) Per assistència a les sessions de Ple 45 euros per sessió 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern local 27 euros per sessió 
Les quantitats s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació de l’índex de preus al consum respecte de 
l’any anterior, i suposen actualment una reducció del 10% respecte l’aprovat en el Ple del 28 de juny de 2007. 
Tercer.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als Regidors i Regidores 
afectats, per al seu coneixement i efectes. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  
 

X. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG AL CONSELL 
DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE RESIDÈNCIA ASSISTIDA MONESTIR DE SANT BARTOMEU 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que aquest òrgan col·legiat ha estat creat actualment i que és la 
mateixa Residència qui a demanat a l’Ajuntament la designació del representant. Per tant, es proposa designar 
a la senyora Dolors Pujol i Gomà, per la seva dedicació en l’àmbit de l’acció social, com a representant de 
l’Ajuntament al Consell de Participació del Centre Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu. Es 
considera positiu que, a nivell del municipi, es creïn òrgans de participació.    
 
Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en la sessió extraordinària celebrada en data 28 de 
juny de 2007, en relació a la designació de representants de l’Ajuntament de Bellpuig a l’Entitat Pública 
Empresarial BSM, Consorcis, i altres òrgans col·legiats.   
Vist l’escrit tramès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Residència Assistida Monestir de Sant 
Bartomeu, de data 10/08/10 (Registre d’Entrada de data 10/08/10), informant aquest Ajuntament de la 
constitució, en el Centre Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu, del Consell de Participació del 
mateix, demanant a l’hora a l’Ajuntament la designació d’un representat en aquest Consell de Participació.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Bellpuig al Consell de Participació del Centre 
Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu, a la següent regidora:  
Sra. Dolors Pujol i Gomà.  
Segon.- Notificar aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Residència Assistida de Sant 
Bartomeu, per al  seu coneixement i efectes. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 

XI. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011 

 El senyor alcalde presenta el punt dient que des de el Departament de Treball cada any es demana que 
es faci la previsió per a les festes locals del proper any, i que un cop consultat el calendari i després de parlar-ho 
amb els grups municipals, es presenta la proposta següent:  
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Havent rebut l’escrit tramés pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, demanant a aquest 
Ajuntament que es presenti la proposta respecte de les dues festes locals de Bellpuig i Seana per a l’any 2011, 
per tal de donar compliment al previst en l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb les previsions del 
calendari de l’any vinent, determini que les festes locals oficials per l’any 2011 del municipi de Bellpuig i del 
nucli de Seana siguin les següents: 
- Bellpuig: 15 d’abril (festa dels Dolors) i 9 de setembre (Festa Major de Bellpuig). 
- Seana: 15 d’abril (festa dels Dolors) i 29 de setembre (Festa Major de Seana). 
Segon.- Fer tramesa del present acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos legalment. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XII. APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE 
L’ESTATUT D’AUTONOMIA I PER LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL DE CATALUNYA 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que durant aquests darrers dies s’han anat aprovant diferents 
mocions en els municipis, en diferents termes, relatives a aquests temes, essent aquesta la moció en relació a 
la qual els diferents grups municipals de l’Ajuntament van arribar al seu acord.  
 
PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,  SOBRE L'ESTATUT 
D'AUTONOMIA I PER LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL DE CATALUNYA 
Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en 
referèndum pel poble català el mes de juny de l’any 2006. 
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament el 18 de juny de 
2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport. Cal tenir en 
compte, que tot i els diversos posicionaments de les forces polítiques catalanes, en el referèndum, la majoria 
de partits catalans varen acatar el seu resultat i es varen comprometre a defensar amb fermesa i ambició el 
nou text estatutari. 
Entenent que la retallada del TC a l’Estatut, després que aquest hagi estat avalat per la sobirania del poble de 
Catalunya mitjançant referèndum, no és democràticament admissible. 
Considerant que el Tribunal Constitucional és avui un òrgan caducat, provisional i bloquejat a la seva renovació 
davant de fets evidents com la defunció d’alguns dels seu magistrats. 
Constatant la diferència de tracte del Tribunal Constitucional entre els diferents estatuts d’autonomia en 
qüestions i punts que són exactament iguals en alguns d’ells, i pel fet que aquesta sentència comporta una 
ruptura del pacte constitucional, i de la via autonomista. Caldrà doncs, obrir nous camins mitjançant l’exercici 
de la reivindicació nacional. 
Atès que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa i que amb aquesta sentència 
s'ha alterat el contingut de l'Estatut i, a més a més, i  de forma no menys important, s'ha trencat el pacte que 
significa l'Estatut, entès com una eina de regulació de les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol. 
Representa també un atac a la dignitat i la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, vinguin d'on 
vinguin i parlin la llengua que parlin. Ens cal, doncs, una resposta democràtica, unitària i coherent amb els 
valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història.   
I atès que el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut la manifestació més important de la seva història, 
amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat del poble 
de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que deixa les 
aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol. 
És per tot això que el ple de l’Ajuntament de Bellpuig aprova els següents acords: 
1. Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, considerant que amb aquesta decisió les institucions de l'Estat han 
exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol. 
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2. Mostrar el suport de l’ajuntament de Bellpuig a les resolucions que de manera majoritària es prenguin al 
Parlament de Catalunya en aquests aspectes. Així mateix defensarem la posició del poble català davant de 
qualsevol instància, tot tenint present que la política municipal és element essencial de la construcció nacional i 
que, aquesta, només es pot basar en la lliure determinació del poble que la configura. 
3. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament en la 
nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la construcció nacional. 
4. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, a les Corts de l'Estat espanyol i al Tribunal 
Constitucional. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XIII. APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET-LLEI 
8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ 
DEL DÈFICIT PÚBLIC 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que cal fer una crida al Govern espanyol per tal que replantegi la 
situació respecte al que es va aprovar en aquest Reial Decret en referència a la inhabilitació de l’endeutament 
dels Ajuntaments de cara al 2011, ja que cal tenir en compte la diferent situació econòmica dels ens locals, i 
que la prohibició de l’endeutament s’apliqui en els casos que sigui contrastada la difícil situació econòmica dels 
ajuntaments, però no en casos d’ajuntaments més sanejats o que tinguin un percentatge d’endeutament més 
baix, per tal que això no suposi el retard d’obres o projectes municipals que ja estaven convenientment 
planificats per al seu cofinançament.    
 
MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL 
S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC 
En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea, el passat 20 de maig, es va 
aprovar el Reial Decret-llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb 
la finalitat d’accelerar tant al 2010 com al 2011 la reducció inicialment prevista a l’actualització del pla 
d’Estabilitat i Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de Ministres del 29 de gener de 2010.  
Més enllà de les mesures concretes recollides a l’esmentat Reial Decret-llei, aquest suposa una crida al 
compromís dels diferents nivells territorials de l’administració per a la consecució d’un objectiu que ha de ser 
compartit per totes les administracions.  
Aquesta crida ha estat plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i 
Mancomunitats, que a través de la seva participació a la Comissió Nacional de l’Administració Local han fet seu 
l’objectiu d’estabilitat per al 2010, així com l’estimació de dèficit per al conjunt de les corporacions locals en els 
propers exercicis, i el llindar de dèficit per sota del qual no serà precís presentar un Pla econòmic Financer, que 
havia estat proposat pel Govern d’Espanya.  
Malgrat tot, la responsabilitat que s’exigeix als Ens Locals i que lleialment assumeixen, no pot suposar, en cap 
cas, la vulneració de l’autonomia local, garantida per la Constitució Espanyola, ni pot suposar una restricció a 
l’actuació de les mateixes proporcionalment molt superior a l’assumida per l’Estat i per les Comunitats 
Autònomes.  
Concretament, l’article 14.2 del Reial Decret-llei prohibeix als Ens Locals i a les seves entitats dependents 
classificades en el sector Administracions Públiques, endeutar-se a llarg termini durant el 2011, sense que 
existeixi cap limitació similar ni per a les Comunitats Autònomes ni per a l’Administració General de l’Estat, que 
seguiran incrementant el seu endeutament durant l’esmentat exercici. 
Tenint en compte, com ja s’ha assenyalat, que està previst que el 2011 el conjunt de les Corporacions Locals 
assoleixin un dèficit màxim del 0,8%, no sembla que hi hagi raons que justifiquin la impossibilitat que aquest 
mateix sector pugui incórrer en un endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari aquests 
estarien abocats a liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos amb Romanent de Tresoreria 
negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent perjudici per al conjunt de l’economia. 
Així mateix, s’ha de tenir en compte que, atès l’escàs pes del deute municipal en el conjunt del deute de 
l’Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si s’incrementa com si es redueix) resulta molt 
poc rellevant, especialment si tenim en compte els increments de deute previstos per l’Administració General 
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de l’Estat per al 2011. En síntesi, des d’un punt de vista pràctic, la reducció de l’estoc de deute que es derivaria 
de l’esmentada prohibició seria pràcticament irrellevant.  
Per contra, l’aplicació de l’esmentada prohibició en els seus termes actuals no afectaria només les noves 
inversions projectades per al futur, sinó també totes aquelles que actualment es troben en execució, de forma 
que es generarien costos addicionals importantíssims derivats tant de l’obligació d’indemnitzar els 
contractistes com del deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el període d’interrupció. 
A tots els aspectes anteriors s’hi afegeix la pèrdua econòmica que es derivaria de la impossibilitat d’escometre 
o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a l’Ens Local, veient-se alguns ajuntaments fins i tot en 
l’obligació de tornar els imports ja percebuts en no poder justificar la liquidació del projecte en el termini 
autoritzat.  
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Bellpuig acorda:  
Instar el Govern d’Espanya perquè modifiqui la redacció de l’article 14.2 del Reial Decret-Llei 8/2010, suprimint 
la prohibició genèrica d’endeutament dels Ens Locals per a l’exercici 2011, per una limitació de la mateixa, 
d’acord amb les següents condicions: 
Primer.- Els Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i Mancomunitats es comprometen a coadjuvar en la 
reducció del dèficit públic i en el control del creixement del deute públic, i per això assumeixen la necessitat de 
controlar el creixement del deute local, en funció del volum de deute de cadascun d’ells en el moment actual. 
Segon.- Prenent com a referència l’estoc de deute de cada ens el 31 de desembre de 2010, calculat segons els 
criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia aplicada pel Banc d’Espanya i pel Banc Central Europeu-, 
els Ens Locals no podran iniciar noves inversions el 2011 finançades amb endeutament, però sí que podran 
continuar finançant amb aquest recurs l’execució dels contractes, inclosos els plurianuals, que hagin estat 
adjudicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2010. Només en el cas de les obres cofinançades 
amb recursos externs a l’Ens Local, es podrà optar al finançament amb endeutament, amb independència de 
quina sigui la seva data d’adjudicació. 
Tercer.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti mantenir el nivell i la 
qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XIV. APROVACIÓ ADHESIÓ CORRELLENGUA 2010 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es proposa donar suport, a través de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana, a tots els actes que es facin al Correllengua al llarg del 2010, fent pública 
aquesta iniciativa i afavorint-la al màxim, així mateix, en el cas que es plantegin actes a nivell municipal donar-
hi el suport logístic i econòmic, si és necessari, per al seu bon funcionament.     
 
L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per aquest motiu, des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la 
nostra llengua per mitjà de la catorzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. 
Només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop 
més globalitzat. 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua 
vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
Atesa la consolidació que després de tretze anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, reunit el dia 1 de setembre de 2010  
ACORDA: 
1. Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
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2. Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es concreti en noves 
mesures d'oficialitat en l'àmbit estatal i davant els organismes del Parlament Europeu. 
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l’ajuda económica necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades. 
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació. 
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al 
carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
XV. PRECS I PREGUNTES 
 El senyor Ramon Gassó exposa que fa dies que parla amb l’alcalde pel tema del finançament de Seana, 
per al seu millor funcionament i per a resoldre els malentesos que hi havia, i vol fer constar al Ple que tots els 
regidors estan conforme amb el que ha parlat amb l’alcalde: que s’estudiï el tema amb la secretària i els tècnics 
de l’Ajuntament que, en definitiva, són els que ho saben, per a trobar la millor manera per a dur a terme 
aquest finançament, i que ja no hi pugui haver cap més problema. Finalitza dient que cada 4 anys es pot canviar 
i que ara tocaria fer-ho, ja que hi ha molts endarreriments.   

 El senyor alcalde respon que com ja van comentar, el Protocol que hi ha és molt generalista, es va 
aprovar l’any 2006, i durant aquesta legislatura s’ha anat fent pagaments segons el sistema heretat, 
evidentment, si es pot arribar a algun acord per a fer-ho de manera més àgil es farà. Finalitza dient que es 
poden afegir annexos al Protocol per a clarificar-lo i que sigui més fàcil per a tots.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que vol fer quatre preguntes les quals estan relacionades amb el 
POUM, i que tot i que d’algunes n’han parlat, voldria que quedessin reflectides al Ple, si no volen que sigui en 
aquest Ple, i volen que sigui al proper Ple, es presentaran per escrit i s’hauran de respondre, però creu que 
sempre hi ha hagut el suficient diàleg per a poder-ho fer avui, el que el seu grup vol és que el POUM tiri 
endavant d’una vegada i que es faci bé i al gust de tothom:  

- Primera pregunta: quan es farà la reunió que es pensava fer el dia 1 de juliol, i no es va fer.  
- Segona pregunta: quan es contestaran les al·legacions presentades pels veïns i quan es faran les reunions 
amb els veïns afectats, per grups, tal i com es va parlar que es volia fer. 
- Tercera pregunta: respecte al tema de la circumval·lació, que ja saben que segons el Departament de 
Política Territorial ha obligat a marcar-la com a mínim (Belianes-Preixana), com ja van preguntar al seu dia, 
els diners que hi havia assignats per fer-la, s’han perdut i ha d’haver-hi una nova partida assignada per a 
fer-la.    
- Quarta pregunta: quin és el total dels diners que amb els tres equips redactors que hi ha hagut del POUM 
ha costat al poble de Bellpuig. Demana que donin tota la informació que puguin.     

 El senyor alcalde respon a la primera pregunta dient que tot i que són vàries preguntes, algunes 
s’interrelacionen, i que les intentarà respondre. En la resposta d’algunes es podrien allargar excessivament i hi 
ha els òrgans oportuns per aclarir-ho, tant a nivell d’equip de govern com de grups municipals, però vol dir que 
tot i que la voluntat política inicial de l’Ajuntament era de donar una explicació de l’estat de tramitació del 
POUM, i per això es va pensar que a l’inici de l’estiu era positiu fer-ho, en els contactes mantinguts, bastant 
constants en aquests últims dos o tres mesos, amb el Departament d’Urbanisme, els van fer descartar que 
l’explicació es donés en aquest moment de tramitació, ja que tot i ser una bona idea, la de compartir tota la 
informació amb la població, era millor fer-ho un cop el document hagués estat més treballat i les al·legacions 
incorporades. El mateix Departament d’Urbanisme i la Direcció General d’Urbanisme entenien el fet que el 
procés del POUM ja venia regulat amb unes pautes, on hi havia hagut un avanç al qual es van presentar 
suggeriments, i després una aprovació inicial en la que tothom qui ho va creure oportú va participar activament 
presentant al·legacions. A finals de juliol va haver-hi una reunió, a la Direcció General d’Urbanisme, en què 
aquests els van comentar que el treball d’incorporació de les al·legacions havia sigut positiu i que s’anava en la 
línia oportuna, per tant, fins i tot la mateixa Direcció General d’Urbanisme, un cop hi hagués el document 
reafirmat, no tindria cap problema en fer un acte en el qual algun tècnic o algun càrrec de la mateixa Direcció 
pogués participar, conjuntament amb l’Ajuntament, per presentar aquesta eina de treball. La reunió està en 
aquest punt d’anàlisi, i com hi ha contactes amb el Departament d’Urbanisme i se’n continuarà fent durant 
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aquest mes de setembre, s’anirà posant sobre la taula per veure quines recomanacions fan en aquest sentit. 
Finalitza dient que el procés de recollir informació hi ha sigut, el treball de les al·legacions ha estat bastant àgil, 
i tal i com deia als informes d’alcaldia, per a deixar-ne constància, s’han fet reunions obertes a tots els regidors 
del Consistori.  

 El senyor alcalde respon a la segona pregunta dient que pel que fa a la resposta d’al·legacions no pot dir 
una data certa en què rebran els particulars, propietaris o col·lectius, la resposta, tot i que estan redactades al 
95%, però aquest fet s’interrelaciona amb el compromís de fer una atenció a determinats grups de veïns, de 
propietaris, abans de rebre la resposta de l’al·legació. El que sí que varen comentar a les darreres reunions del 
mes d’agost va ser que aquest mes de setembre es faria una bateria intensiva d’atenció a propietaris i 
particulars; ara s’estan ajustant les dates amb el redactor tècnic i l’advocat per tal de poder atendre aquests 
grups i explicar l’al·legació abans que la puguin rebre. Finalitza dient que s’està parlant d’uns terminis 
relativament breus per rebre la resposta a les al·legacions i anar cap a l’aprovació provisional. 

 El senyor alcalde respon a la tercera pregunta dient que respecte a la circumval·lació, que és un tema 
del que han parlat molt i que ara no voldria allargar-se excessivament, l’aprovació inicial no va preveure el tram 
de Preixana a Belianes i l’informe, en aquest sentit, de Planejament Territorial, donava la raó als motius que 
exposaven en la memòria de l’aprovació inicial, que els havien fet descartar posar-la, i que era el fet que els 
trams executats actualment no havien estat executats d’una manera respectuosa amb el territori, que 
suposaven grans muralles o talussos en el terme municipal o la zona rústica, i s’instava a col·locar una reserva 
de sòl del tram de Belianes a Preixana, però que també s’incorporessin, al mateix temps, aquests condicionants 
per tal que en el moment que s’executés aquest tram, es fes d’una manera totalment integrada amb l’entorn i 
no suposés cap obstacle a la xarxa de camins o a la xarxa que es pugui generar de passeig, de rutes en bicicleta, 
o a peu, per tant, creien que amb aquest informe de Planejament Territorial favorable, s’hauria aconseguit un 
compromís institucional a l’hora que el Departament de Política Territorial redactés aquest tram, encara que 
sigui a anys vista, amb aquestes condicions. Per al tram total que estava projectat per Política Territorial a l’any 
2006, hi havia la unanimitat total que l’encaix del tram de Belianes-Vilanova de Bellpuig, la carretera de 
Vilanova, no era l’encaix oportú, des de l’Ajuntament es va treballar perquè es pogués endarrerir, però el 
Departament de Política Territorial sempre va dir que si hi havia un canvi important calia fer un nou projecte; 
aleshores l’Ajuntament, coincidint amb una època econòmica complicada, va agafar el compromís del 
Departament de donar agilitat al tram Vilanova-Belianes, que és el que actualment s’està redactant, per tant, la 
previsió del POUM serà contemplar el màxim de definició d’aquest tram i fer la reserva de sòl de l’altre tram 
que insta Planejament Territorial. Finalitza dient que creu que els diners que podien haver estat pressupostats 
eren uns diners hipotèticament relatius si el sector agrari, medioambientalista i el mateix Ajuntament no veia 
oportuna la redacció i l’encaix d’aquell projecte en el territori, això els va donar ànims a demanar una 
rectificació i corregir aquest projecte.  

 El senyor alcalde respon a la quarta pregunta dient que per a saber la totalitat de diners s’hauria de fer 
la suma dels costos oportuns, i que ara no voldria dir cap quantitat per no caure en cap error econòmic o que 
generi cap confusió. Al pressupost per a l’any 2010 s’han previst unes partides, corresponents a la meitat del 
cost de l’adjudicació que es va fer a l’any 2009, i l’altra meitat s’incorporarà al pressupost de l’any 2011. La 
documentació que es va fer fins a l’aprovació de l’avanç i una part del material que estava preparat per a 
l’aprovació inicial va ser corresponentment abonat al primer redactor que era el senyor Pasqual Mas, complint-
se estrictament el contracte signat amb ell, premiant-li l’elaboració que havia fet d’aquell material després de 
l’avanç i que alhora va servir perquè l’adjudicació del nou redactor tingués un cost més baix, ja que s’acceptava 
material treballat. No negarà que un canvi de redactor hagi pogut suposar un cost extra, però, en cap cas, és un 
cost desfassat, ja que es va ajustar la part de contracte que li pertocava a un amb la part de contracte que li 
pertocava a l’altre i, en tot cas, el matís era el traspàs d’informació, però tant al contracte que es va signar l’any 
2005 com el que s’ha signat ara estan molt pautats els pagaments per cada una de les aprovacions, no hi ha 
una indemnització per la totalitat del contracte ja que es va tallar de mutu acord i havent arribat a un nivell 
d’execució del treball.  

 El senyor Xavier Berengué manifesta que, de tota manera, agrairien que al proper Ple es poguessin 
desglossar els costos, ja no només dels equips redactors sinó dels col·laboradors com ara La Llena i altres, els 
costos totals fins a la data, i la distribució de les anualitats.          
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 El senyor alcalde respon que si hi ha alguna cosa de matís d’informació i es presenta per escrit no hi 
haurà cap problema d’entregar-ho també per escrit per a la seva constància.        

 El senyor Ramon Torres manifesta que referent a la tercera pregunta, la de la circumval·lació, o sigui 
l’enllaç que havia d’agafar Vilanova cap a Belianes, al lloc que estava previst, era un lloc molt prohibitiu amb 
mitja pujada, fins aquí d’acord, després el traçat podia continuar igual, només s’havia d’evitar el pantà que hi 
ha a la part de dalt i sortir des del pla de la carretera de Vilanova, això està ben raonat, i llavors és millor la 
sortida des d’on sortirà ara, com és a l’avantprojecte que es té, però no està d’acord amb el que ha dit l’alcalde 
que el sector agrari estava d’acord amb que aquella sortida no era massa bona.       

 El senyor alcalde respon que hi havia unanimitat a canviar aquest encaix dolent, com ha dit el senyor 
Ramon Torres, parla del tram Belianes-Vilanova que estava massa cap a Bellpuig.  

 El senyor Ramon Torres vol puntualitzar que el sector agrari sempre han dit, a les reunions que havien 
fet d’agricultura que sempre han estat d’acord en fer tota la circumval·lació.    

 El senyor alcalde manifesta que si no hi ha cap més apreciació, creu que s’han donat les explicacions 
oportunes i s’ha fet un Ple amb punts que s’ha intentat desenvolupar-los al màxim, agraeix l’assistència del 
públic que normalment no és habitual.   

 Per part de públic assistent es demana si es possible formular preguntes. 

 El senyor alcalde respon que en principi no, i que no hi ha antecedents que s’hagi fet a Bellpuig, de 
donar la veu al públic assistent.  
Seguidament s’aproxima un dels assistents al Ple entregant a l’alcalde un document que diu ser un extracte 
dels Estatuts d’ABM on es reconeix el dret a ser escoltats com associació.   
El senyor alcalde convida al públic perquè continuï assistint per informar-se de les diverses tasques i projectes 
que es van duent a terme al municipi, com la celebració de la Festa Major, tot i desitjant a tots els regidors i 
veïns de Bellpuig una bona Feta Major i que participin activament de tots els actes.  
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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