ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 15 DE MARÇ DE 2011
Identificació de la sessió
Núm.: 2/11
Caràcter: ordinari
Data: 15-03-2011
Horari: de 21,10 a 21,40 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 esborranys actes sessions anteriors
II.- Informes d’Alcaldia
III.- Donar compte dels principals acords de la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia. Ratificacions
IV.- Aprovació gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d’aigua potable, aprovant
l’avantprojecte d’explotació del servei
V.- Aprovació del tancament de l’antiga llar d’infants (Codi de Centre: 25007578)
VI.- Aprovació Moció “8 de març de 2011: Dia Internacional de la Dona”
VII.- Aprovació Moció a favor que el Govern reculli un procediment que garanteixi el secret del vot a les
persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals
VIII.- 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 ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS
L’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent, de data 3 de desembre de 2010, l’esborrany de l’acta
de la sessió extraordinària, de data 30 de desembre de 2010, i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària,
de data 18 de gener de 2011, es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/03, i són aprovats per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació, en els seus termes.
II.
INFORMES D’ALCALDIA
El senyor alcalde vol informar en referència a diferents punts duts a terme o consolidats des de que es van
presentar els darrers informes per part d’aquesta alcaldia:
1- Obres municipals:
- Casal d’Entitats Carme Serra, l’obra està en la recta final, la certificació de finals de febrer constatava que
restava per certificar 30.685,00 euros, és a dir, un 13% d’aquesta segona fase de l’obra.
- Porxos de la Plaça Sant Roc de Bellpuig, amb un cost total de 200.000,00 euros, subvencionats pel FEDER i
amb l’ajut econòmic de la Direcció General de Comerç de la Generalitat.
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- Omplidor de botes, amb un cost final de l’actuació de 44.744,00 euros, comptant amb una subvenció total
de la Diputació de Lleida per import de 25.000,00 euros. En relació a aquesta obra la brigada municipal hi ha
realitzat una estirada important, durant el mes de febrer, pel que fa a la portada de llum, a l’obra civil, l’enllumentat
de la zona, els serveis i els punts de recollida, així com la neteja del dipòsit. Només resta pendent la instal·lació de la
bomba i del comptador, i es preveu que en pocs dies pugui entrar en funcionament de forma definitiva.
- Nova zona d’estacionament al carrer Pompeu Fabra, que s’ha aconseguit mitjançant la signatura d’un
Conveni entre la propietat i l’Ajuntament, que servirà per a descongestionar de camions els carrers de l’entorn i
poder treure algun camió de la zona del pàrquing del Pavelló. En aquestes darreres setmanes i caps de setmana
s’ha pogut constatar la bona acceptació d’ús, cosa que fa que ens els propers dies es faci un repàs i millora del ferm
que permeti un ús totalment satisfactori d’aquesta nova zona.
- En la passada festivitat de Sant Antoni de la Sitja es van visitar les millores fetes al Consultori de Seana, que
han tingut un cost de 21.419,85 euros. Aquesta obra ha estat subvencionada pel Departament de Salut i per la
Diputació de Lleida.
2- Projectes socials:
- Plans d’Ocupació, aprofitant la generació de llocs de treball a través del Projecte Impuls del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Aquests Plans han estat subvencionats al 100% pel mateix Departament de Treball. Del
15 de novembre al 15 de maig, onze persones han estat ocupades al municipi, amb un 70% de la jornada, totes
elles persones joves i aturades, i quatre persones d’aquestes onze, han estat ocupades dins del programa “Cuidar al
cuidador”, el qual ha estat valorat de forma positiva, en una fase de consolidació del servei, a través dels mitjans de
comunicació. L’Ajuntament de Bellpuig continua veient una bona eina en els Plans d’Ocupació i per això, en la seva
convocatòria, també va aprofitar sol·licitar, per al segon semestre de 2011, un total de vuit persones més, les quals
podran beneficiar-se d’aquesta aposta per a la generació de treball.
3- Projectes de promoció municipal:
- Té importància pel seu simbolisme que en aquests dies s’hagi senyalitzat el Camí de Sant Jaume dins de tota
l’àrea de la població, del casc urbà de Bellpuig, fins a trobar els entroncaments respectius als camins que marquen
aquesta via del Camí de Sant Jaume s’han col·locar diferents petxines, mitjançant una adquisició conjunta del
Consell Comarcal de l’Urgell, que permetrà que es puguin promocionar els nostres béns d’interès en el pas d’aquest
Camí. Aquesta senyalització també ha coincidit, per casualitat en el temps, amb l’aparició en les entrades del
municipi, a través d’una iniciativa de la Direcció General de Turisme de la Generalitat i amb el vist i plau de
l’Ajuntament, de la senyalització del Convent de Sant Bartomeu com a element important de Bellpuig, que es pot
trobar a les entrades de la Carretera N-II i a les entrades de la Carretera de Belianes.
4- Projectes de tipus mediambiental:
- Actuació de millora a la deixalleria municipal, amb un cost de 29.994,34 euros, subvencionada al 100% pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, en la qual també algunes persones dels Plans d’Ocupació, que
s’han citat en el punt anterior, s’han dedicat a reubicar i ordenar les diferents àrees del complex de la Deixalleria.
- També es pot parlar del simbolisme del repartiment que s’ha fet a tot el personal de l’Ajuntament, fa uns
quinze dies, d’un manual que és la guia pràctica de l’energia, coincidint amb una carta en la que es feia incís en
determinades pràctiques del dia a dia habitual en l´ús del maquinari informàtic, de les fotocopiadores, calefaccions i
enllumenat, que puguin revertir en un estalvi , ja que els petits canvis o compromisos de cada un poden revertir en
un estalvi global. Aquesta guia pràctica de l’energia també es reparteix de forma gratuïta a tothom de la població
que ho desitgi.
5- Projectes d’acció cultural:
- Hi ha un acord pendent de conveniar, però amb tots els pactes registrats, entre l’Ajuntament de Bellpuig i
Publicacions de l’Abadia de Montserrat per tal de col·laborar i actualitzar el compromís de col·laboració en l’edició
anual de l’obra premiada al Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular, per al període 2011-2014. Aquest
Conveni es considera econòmicament positiu per a l’Ajuntament ja que s’ha fet incís en trobar l’acord d’ajustar el
cost de la publicació d’una manera sostenible i interessant per a les dues parts, i de forma constant en el temps.
- Dins de l’àrea d’acció cultural, de festes, cal agrair l’organització del Carnestoltes a aquells que van fer-ho
possible, especialment i d’una manera important a la Comissió i a totes aquelles entitats que d’una manera o altra
van ajudar a promocionar-lo i activar-lo.
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DONAR COMPTE DELS PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS
D’ALCALDIA. RATIFICACIONS
III.

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 17/11/10, aprovació Pla de Seguretat i Salut per executar l’obra de millora dels porxos de la plaça
Sant Roc de Bellpuig, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 20072013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.
 Resolució 26/11/10, aprovació concertació préstec transitori per al finançament de subvencions.
 Resolució 01/12/10, encàrrec servei obres per a fer rasa per instal·lació de línia de baixa tensió per a donar
subministrament a l’omplidor de botes.
 Resolució 01/12/10, encàrrec servei obres per a fer treballs d’instal·lació d’equip de bombeig a l’omplidor
de botes.
 Resolució 01/12/10, convocatòria de sessió plenària extraordinària urgent.
 Resolució 21/12/10, elaboració del pressupost general.
 Resolució 27/12/10, convocatòria de sessió plenària extraordinària.
 Resolució 28/12/10, adjudicació contracte menor serveis de maquetació, composició i disseny del Butlletí
d’Informació Municipal INFOVILA.
 Resolució 14/01/11, convocatòria de sessió plenària extraordinària.
 Resolució 14/01/11, aprovació concertació d’una operació de tresoreria.
 Resolució 24/01/11, inici expedient retirada vehicle BMV 520-I, mat. CS-0026-V.
 Resolució 24/01/11, inici expedient retirada vehicle Seat Toledo, mat. T-3170-AG.
 Resolució 22/02/11, aprovació concertació d’una operació de tresoreria.
 Acord JGL. 14/12/10, aprovació 4a certificació de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri Serra”,
per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions.
 Acord JGL. 14/12/10, aprovació 1a certificació de l’obra de millora de la climatització de la Casa de Cultura
de Bellpuig.
 Acord JGL. 14/12/10, permís ambiental municipal per l’activitat de Iberbanda, SA, annex III.
 Acord JGL. 14/12/10, fixació de l’aportació al Fons Nacional de Cooperació al Desenvolupament, 2010.
 Acord JGL. 14/12/10, aprovació inicial Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial n. 4 (PP4).
 Acord JGL. 21/12/10, aprovació 1a certificació de l’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.
 Acord JGL. 21/12/10, aprovació certificació única de l’obra d’adequació zona pública d’estacionament per
descongestionar la zona comercial de Bellpuig.
 Acord JGL. 04/01/11, aprovació padrons fiscals de tributs municipals.
 Acord JGL. 11/01/11, desestimació recurs de reposició.
 Acord JGL. 11/01/11, atorgament a Fundicions Monfort SL, llicència ambiental per exercir l’activitat de
foneria d’alumini.
 Acord JGL. 11/01/11, atorgament a Pulmec SL, llicència ambiental per exercir l’activitat de tractaments
superficials d’alumini.
 Acord JGL. 18/01/11, aprovació 5a certificació de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri Serra”,
per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions.
 Acord JGL. 25/01/11, llicència municipal d’obertura per a l’activitat de comerç al detall de vehicles
terrestres, a nom de Juan José Caro Benet.
 Acord JGL. 25/01/11, llicència municipal d’obertura per a l’activitat de comerç al detall de roba i
complements, a nom de Khalilur Rhaman.
 Acord JGL. 31/01/11, aprovació factura redacció 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.
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 Acord JGL. 31/01/11, aprovació 2a certificació de l’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.
 Acord JGL. 31/01/11, aprovació liquidació de l’obra de millora dels porxos de la plaça Sant Roc de Bellpuig,
cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2007-2013, anualitat 20072010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.
 Acord JGL. 31/01/11, aprovació factura redacció informe d’assaig en mostres procedents dels porxos de la
plaça Sant Roc de Bellpuig, obra cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període
2007-2013, anualitat 2007-2010, Eix 4, Desenvolupament Local i Urbà.
 Acord JGL. 08/02/11, llicència municipal d’obertura per a l’activitat de comerç al detall de venda de tabac i
articles de regal, a nom de Jaume Carreras Garsaball.
 Acord JGL. 15/02/11, aprovació 6a certificació de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri Serra”,
per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions.
 Acord JGL. 15/02/11, adhesió Conveni d’Interoperabilitat de Sistemes d’Informació entre Administracions
Públiques.
 Acord JGL. 22/02/11, aprovació prèvia de llicència d’obres en SNU – Xavier Garulo, SL.
 Acord JGL. 22/02/11, aprovació clàusula addicional Conveni amb CATSALUT pel consultori de Seana.
 Acord JGL. 22/02/11, aprovació Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les
emissions de TV3 al País Valencià.
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions i dels acords anteriors, ratificant l’acord de la Junta
de Govern Local de data 22/02/11, d’aprovació de la Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a
l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià.

IV.
APROVACIÓ GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA
POTABLE, APROVANT L’AVANTPROJECTE D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI

El senyor alcalde presenta el punt dient que hi ha la necessitat i la conveniència de valorar el fet de
gestionar el servei d’aigua potable i d’iniciar un procés per a la seva gestió indirecta. Afegeix que actualment,
d’una banda, per la cultura d’estalvi d’aigua i d’afavorir la gestió dels recursos naturals d’una manera molt
estricta es recomana, fins i tot a través d’institucions superiors de la Generalitat, que els municipis siguin molt
estrictes en afavorir que es millori la seva xarxa de gestió de l’aigua. També es constata que en molts municipis
amb poblacions petites o inferiors als 5.000 habitants la gestió és complicada tant a nivell econòmic com
d’eficiència de la xarxa. Es veu oportú que amb aquesta concessió s’augmenti l’eficiència econòmica i de gestió
de l’aigua. La proposta d’acord que es presenta no és una proposta precipitada ni feta a darrera hora, sinó que
és la constatació d’un treball fet durant un període de més de dos anys per les àrees de serveis de medi
ambient de l’Ajuntament, en que s’han anat tenint contactes amb diferents empreses especialitzades en
concessió d’aigua i que si bé és cert que sempre expliquen diferents procediments com treure-ho a concurs per
un període molt llarg de temps i amb uns pactes econòmics molt ajustats, també és cert que aquestes
propostes inicials havien despertat un cert recel d’hipotecar la gestió de l’aigua molt de temps. En la proposta
que es fa avui, tot i que no es vota explícitament, hi ha una voluntat de l’Ajuntament que això acabi tendint cap
a un procediment negociat amb publicitat, que es tregui la gestió de manera indirecta per un període molt curt
de temps: 4 anys, que seria com una prova inicial del que suposa la gestió indirecta de l’aigua, i que després
d’aquests 4 anys, el municipi es podria plantejar de treure a concurs, a molts més anys, una gestió de l’aigua
que, fins i tot, pogués arribar a plantejar la gestió integral de la planta potabilitzadora. El que es proposa avui és
aprovar la decisió d’externalitzar el servei i la instal·lació disponible que hi ha, mitjançant l’avantprojecte
d’explotació, on es constata el que és la planta potabilitzadora, les xarxes, els tipus de les canonades principals,
i també la connexió d’aquesta canonada important que comunica amb el dipòsit de Seana i l’abastament a
Seana, es parla de Bellpuig i Seana de manera integral, ja que Seana, pel que fa a l’aigua, atany a les tarifes de
Bellpuig i es gestiona a través de la xarxa municipal, i més quan s’ha fet aquest dipòsit regulador en que
precisament el que es vol és assegurar aquest abastiment des de Bellpuig.

El senyor Ramon Torres manifesta que aquest punt, quan van rebre la convocatòria del Ple, els va
sorprendre, els va sorprendre que dos mesos abans de les eleccions es posés aquest punt a l’ordre del dia, però
amb la trobada que han tingut amb el senyor alcalde, aquesta tarda, escoltant el que els ha informat no troben
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tan descabellat iniciar aquest avantprojecte amb les condicions que se’ls ha explicat, ho troben raonable i hi
votaran a favor.

El senyor alcalde exposa que per tal que quedi constància de la motivació de la votació cal dir que és
important fer-ho ara pel fet que cada cop la gestió institucional, a nivell econòmic, es complica cada cop més, i
prendre a temps una decisió com aquesta pot ser positiu per a les arques municipals en un període breu de
temps, ja que segurament, això no ho estan aprovant avui, però en el plec de condicions que s’aprovi es pot
preveure absorbir personal de l’Ajuntament, també es pagarà un petit cànon anual que suposi un ingrés a
l’Ajuntament, i deixar de tenir una despesa quant de personal i, fins i tot, tenir unes millores en la xarxa
municipal, ni que siguin petites, és un bon escenari per a fer aquest plantejament.
Atesa la necessitat i conveniència de gestionar el servei municipal d’aigua potable del municipi de Bellpuig, que
fins ara es venia gestionant de forma directa, de fer-ho indirectament, mitjançant concessió.
Atès l’establert a l’article 116 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que disposa
que abans de procedir a la contractació d’un servei públic, se n’ha d’haver establert el règim jurídic, que
atribueixi les competències administratives, determini l’abast de les prestacions a favor dels administrats i
reguli els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
Per tot això,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar gestionar de manera indirecta, mitjançant concessió, el servei municipal d’aigua potable del
municipi de Bellpuig.
Segon.- Aprovar inicialment l’avantprojecte d’explotació del servei, disposant el tràmit d’exposició pública per
un termini de 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Tercer.- El projecte es considerarà aprovat definitivament si durant l’esmentat termini no es presenta cap
al·legació.

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

V.

APROVACIÓ DEL TANCAMENT DE L’ANTIGA LLAR D’INFANTS (CODI DE CENTRE: 25007578)


El senyor alcalde presenta el punt dient que aquest acord té el seu simbolisme i que els Serveis
Territorials del Departament d’Educació a Lleida, per temes administratius, han demanat que sigui aprovat pel
Ple, que l’Ajuntament prengui l’acord de clausurar de manera formal la Llar d’Infants, ubicada al carrer Sant
Antoni núm. 1, ja que a nivell de registre estava donada d’alta l’altra Llar d’Infants nova.
Vist l’escrit rebut dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Educació en que s’estableix que s’ha
signat un Conveni per a la creació de la llar d’infants municipal amb el Codi de Centre 25010012, amb 6 grups i
94 alumnes, constant en el Registre de Centres del Departament d’Educació que en la localitat està activa la llar
d’infants municipal amb Codi de Centre 25007578, ubicada al carrer Sant Antoni núm. 1, la qual cosa
actualment no és així.
Atès que a efectes de regularitzar la situació demanen que es faci arribar el corresponent acord del Ple de la
Corporació en el qual es faci constar la decisió de tancament de l’antiga llar d’infants com a conseqüència de la
creació de la nova llar d’infants municipal, amb la qual existeix una alternativa per als alumnes de la franja
d’edat de 0 a 3 anys.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el tancament de l’antiga llar d’infants, amb el Codi de Centre: 25007578, com a conseqüència
de la creació de la nova llar d’infants municipal, amb la qual existeix una alternativa per als alumnes de la franja
d’edat de 0 a 3 anys.
Segon.- Notificar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Educació, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

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

VI.

APROVACIÓ MOCIÓ “8 DE MARÇ DE 2011: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA”


El senyor alcalde presenta el punt dient que aquesta moció es presenta amb el consens i conjuntament
amb els grups municipals de l’Ajuntament.
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Moció “8 de març de 2011: Dia Internacional de la Dona”
En aquest 8 de Març tenim desgraciadament que seguir parlant d’una gran crisi econòmica que
s'acarnissa fonamentalment en dones i joves.
El pitjor risc per a les dones a més a més de la seua no incorporació al mercat laboral és el conseqüent retorn a
les tasques domèstiques i de cures familiars. La conseqüència d’aquesta situació serà una involució sense
precedents cap als vells rols patriarcals.
A més a més, les retrògrades reformes del sistema de pensions, estan marcades pel sexisme més alarmant.
Aquestes a més d’afavorir als sectors ja de per si més vilipendiats per l’extinció del precari “estat de benestar”,
traurà encara un major nombre de dones majors en l’absoluta pobresa.
Encara no s’han creat les condicions efectives per a la integració total de les dones en el mercat laboral amb
plens drets, tant salarials com professionals, pel que la realitat és que mai arribaran a poder acumular els anys
de cotització necessaris per a la jubilació plena.
Per una altra banda, els alarmants índexs de pobresa, que afecten amb major rigor a les dones immigrants, més
desprotegides, fan més necessari el reforçament de l’Estat Social i dels sistemes de protecció.
La conciliació entre la vida laboral i familiar, de moment és, igualment, una expectativa. Els homes continuen
sense compartir les càrregues familiars i les tasques domèstiques. Perquè per a què això passi, no sols és
necessari lleis que ho regulen, sinó també, i molt més important, crear una consciència social d’igualtat que
transformi la cultura patriarcal i sexista que encara existeix.
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és la data propicia, per a què aquest Ajuntament mostri
veritablement la seua voluntat de posar les bases reals, per a què la igualtat de les dones sigui un fet i no sols
una aspiració amb diferents mesures destinades a una transformació real de la nostra societat, on les dones
siguem ciutadanes en plens drets.
Per això es proposa al Ple que totes les mesures que s’adoptin al respecte, siguin tingudes en compte en
planificacions futures, en base als següents
ACORDS:
El compromís polític de treballar per generar un municipi de subjectes iguals en drets i obligacions, utilitzant els
mitjans legals existents i possibilitant les vies per a què homes i dones tinguem les mateixes possibilitats de
desenvolupament:
 Implantant i desenvolupant accions i programes que fomenten la sensibilització i la plasmació de la
igualtat real entre homes i dones.
 Elaborant un Pla d’Igualtat amb caràcter transversal, amb el que s’impliquen totes les àrees municipals.
 Promovent l’accés laboral de les dones a tots els sectors, creant les condicions d’igualtat salarial i de
projecció professional.
 Combatent l’excussió social i eradicant l’economia submergida.
 Elaborant un Pla d’Ocupació i Formació on la paritat en la participació i en el treball posterior estiga
garantit pels aturats sense subsidi.
 Potenciant el moviment associatiu de dones i al feminisme en totes les seues expressions.

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

VII. APROVACIÓ MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN RECULLI UN PROCEDIMENT QUE GARANTEIXI
EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LES PROPERES ELECCIONS
MUNICIPALS

El senyor alcalde presenta el punt dient que aquesta Moció es presenta degut a la proximitat de les
eleccions municipals i a petició de l’Associació Catalana per a la integració dels cecs, en referència als drets dels
cecs a tenir el seu secret i autonomia personal pel que fa a les votacions, tot i que són drets que des de l’any
2008 a les eleccions generals i també en les últimes eleccions catalanes al Parlament es van poder exercir,
encara no es poden exercir a les eleccions municipals.
Moció a favor que el Govern reguli un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb
discapacitat
visual
a
les
properes
eleccions
municipals
Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat visual, no podien exercir el
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seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la
Llei Electoral, els obligava a servir-se de "una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-la al
sobre
de
votació.
Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), va
reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col·lectiu, mitjançant l'ús del braille, el secret i
l'autonomia en l'exercici del vot, equiparant així a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit
europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, on ja es garanteix.
Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures registrades al Congrés dels
Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions, reclamacions davant les juntes electorals,
el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels
ajuntaments, en què 103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, en octubre de 2007, es va aprovar una
reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.
Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un procediment que garanteixi el
secret del vot a les persones amb discapacitat visual en tots els processos electorals. Això ha permès votar
secretament per primera vegada en la història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març
de 2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment celebrades, per citar alguns exemples.
Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va desenvolupar
parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva regulació les eleccions municipals, que
van quedar a regulació posterior condicionada a l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema
recentment implantat. (Disposició addicional única del RD.).
Malgrat el que preveu aquesta norma, ja l'aprovació l'any passat d'una Proposició no de llei al Congrés dels
Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el funcionament del sistema implantat, i no ha
regulat un sistema que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les eleccions municipals.
Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, es produiria, a més d'una
vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i autònom, una greu discriminació de les
persones amb discapacitat dual, que podrien votar secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del
seu Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà.
Per tot això,
El Ple de l'Ajuntament de Bellpuig acorda:
1. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a regular, de conformitat amb el mandat establert en la Constitució, i en
el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, un procediment que garanteixi el
secret del vot a les persones amb discapacitat visual en les pròximes eleccions municipals de maig de 2011,
similar al ja previst per a la resta de processos electorals.
2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al Govern de
l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al Senat.

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

VIII. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde exposa que no s’ha prestat cap prec ni pregunta per escrit.
El senyor Ramon Torres manifesta que farà les preguntes oralment i que ja les presentaran per escrit. Continua
dient que la primera pregunta quasi no cal ni presentar-la per escrit ja que fa referència a un suggeriment o
comentari sobre l’excés d’enllumenat al Col·legi Valeri Serra, on segons en quines hores de la nit, no sap si perquè
les faroles van totes en un sola base o no, hi ha un excés d’enllumenat que causa molt mala impressió, quan al
municipi s’està retallant la llum als carrers. Afegeix que les preguntes, que les entraran per escrit, serien:
- Com està el tema de la casa del davant de l’Ajuntament, del senyor Elies?
- Com està el tema Monlau?
- Com està el tema del Circuit de Motocròs?
L’alcalde manifesta que al tractar-se de preguntes bastant específiques, i que s’ha seguit un procés, també si convé
es faria una resposta per escrit. En el cas del Consorci del Circuit de Motocròs creu que s’ha dit en premsa que
l’organisme majoritari del Consorci, que és la Generalitat, va instar la Direcció General que iniciés els processos
oportuns, ja que enguany no es podia assumir el cànon de pagament de l’organització; és una prova que s’havia
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anat aguantant en els darrers temps, i s’havien fet esforços per a continuar-ho fent, però ha estat a instància del
nou Secretari General de l’Esport, en una reunió mantinguda amb el Director General, que es va acordar el fet de
procedir a no pagar durant aquestes dues anualitats, ja que consideraven que el Conveni que es va signar, al seu
dia, era molt excessiu. S’havia comentat en diferents ocasions que era un cànon molt elevat i que, per tant, amb les
condicions econòmiques actuals no s’hi podia fer front. Si bé és cert que en la propera reunió que es farà també es
ratificarà el compromís de la Generalitat, pel que fa al Circuit de Motocròs, de donar activitat diària a través d’altres
proves més petites i d’un ressò important de programes formatius. El Circuit segueix tenint vida. Segurament
també s’informarà de manera més oficial a través d’algun mitjà de difusió local per tal que tothom pugui tenir la
informació.
Finalitza agraint l’assistència als regidors i esperant retrobar-se en una propera sessió ordinària, al mes de
maig, si és que no hi ha cap qüestió extraordinària que motivi la convocatòria d’un Ple.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

CPISR-1 Gema
Majos Cosialls
2011.06.02
18:17:55 +02'00'
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