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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 18 DE GENER DE 2011 
Identificació de la sessió 
Núm.: 1/11 
Caràcter: extraordinari 
Data: 18-01-2011 
Horari: de 21,00 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. 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.- Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig.   
 
Desenvolupament de la sessió 
El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari, tot i manifestant que el portaveu del grup de CiU, abans 
d’iniciar aquest Ple, ha fet la proposta de valorar la possibilitat d’ajornar la seva celebració, sense una proposta 
concreta del que suposava ajornar aquest Ple respecte la documentació que està sobre la taula i del procés 
seguit, i que havent estat valorada pels portaveus, la decisió, per part d’aquesta alcaldia, un cop escoltats els 
arguments dels diferents portaveus, és de tirar endavant la convocatòria de la sessió plenària, que és el que 
pertoca.   
Seguidament es sotmet a la consideració del Ple l’únic punt de l’ordre del dia.  
 
I. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE BELLPUIG 

 El senyor alcalde presenta el punt dient que fent una introducció referent al mateix, cal dir que abans de 
procedir a l’aprovació provisional cal saber d’on es ve i els moments importants del tràmit del procés del POUM 
al municipi de Bellpuig, que es podrien resumir en 14 punts: 
- La decisió del inici del procés de redacció del POUM, que va ser el 3 de novembre de 2005, amb el contracte 
de redacció i d’inici dels treballs del POUM. 
- Al novembre de l’any 2006 es va fer el tràmit d’aprovació del programa de participació ciutadana.  
- Al mes de març de 2008, amb la sol·licitud del document de referència al Departament de Medi Ambient, es 
va poder anar a l’aprovació de l’Avanç. 
- Aprovació de l’Avanç el dia 6 de març de 2008. 
- Exposició, difusió i recollida de suggeriments a l’Avanç, fet que, després d’una valoració va fer que hi hagués 
l’aprovació inicial del POUM. 
- Aprovació inicial del POUM el dia 30 de desembre de 2009.  
- Exposició pública del document aprovat inicialment, que va finalitzar el dia 10 d’abril de 2010. 
- Rebuda dels diferents informes sol·licitats a administracions superiors: Estat, Generalitat, Diputació, Consell 
Comarcal, del mes de març al mes d’octubre de 2010. 
- Anàlisis de les al·legacions presentades. 
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- Incorporació de les al·legacions presentades en aquest document que es presenta per a l’aprovació 
provisional, del mes de març al mes de novembre de 2010, i de les modificacions necessàries que s’han fet al 
document, atenent a les al·legacions.   
- Després d’incorporar-se les al·legacions i analitzats els informes s’ha enviat el document, que avui es 
presenta, per al tràmit ambiental, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la seva revisió i 
aprovació, a nivell ambiental.  
- Del mes de novembre al mes de desembre de 2010, aprofitant aquest impàs de tràmit medi ambiental, s’ha 
fet una atenció personalitzada a totes les persones que han presentat al·legacions i se’ls ha explicat, d’una 
manera senzilla i raonada, l’informe d’al·legacions que avui se sotmet a la consideració d’aquest Ple. 
- La valoració de la Memòria Ambiental, a nivell del Departament de Medi Ambient, va ser positiva i això els 
porta a possibilitar la decisió de posar a l’ordre del dia del Ple aquesta aprovació d’avui. 
- Aprovació provisional del document del POUM. 
A l’aprovació provisional del POUM no s’hi ha arribat de manera gratuïta sinó que hi ha hagut una feina feta 
per molts dels que estan avui aquí i també, a nivell dels anteriors equips de govern, que es va iniciar el 3 de 
novembre de 2005.  
L’any 2006 es va aprovar una proposta de participació ciutadana on es contemplava l’Avanç, l’aprovació inicial i 
l’aprovació provisional respecte el document de POUM, pel fet que es consideraven en cada una de les fases 
els projectes que s’havien de desenvolupar. També s’han fet dos actes públics: a la primavera de l’any 2008 i a 
l’hivern de l’any 2010; difusió d’escrits en diversos mitjans, com és el mateix Avanç, a la revista El Pregoner, al  
butlletí Infovila, o l’especial informatiu que es va fer a nivell del POUM. També són importants els suggeriments 
que es van presentar a l’Avanç i la informació que es va tenir, tant en format paper com en format digital. 
També és important destacar, en aquests dos processos d’Avanç i d’aprovació inicial, l’atenció de 110 visites 
que els tècnics municipals van fer en el procés d’Avanç, explicant de forma pedagògica i entenedora a tots 
aquells que no entenien el que era el procés de POUM, i les 82 visites després de l’aprovació inicial.  
Referent a les al·legacions, l’informe que avui s’aprova, recull totes les al·legacions que es van fer, així com la 
valoració feta per l’equip redactor i els serveis tècnics municipals, les quals s’han tingut en compte i s’han 
incorporat en un percentatge molt alt.  
El Servei Territorial d’Urbanisme, la Direcció General d’Urbanisme i els serveis jurídics dels redactors del POUM 
han marcat la improcedència, a nivell legal, d’exposar el document que avui se sotmet a aprovació, de fet, serà 
el Ple que permetrà que aquest document sigui públic, com ho va permetre, al seu moment, l’exposició pública 
que va tenir lloc després de l’aprovació inicial del POUM. La voluntat de l’Ajuntament ha estat, ja que no es 
podien respondre les al·legacions, prèviament al Ple d’avui, ni exposar el document, de fer aquesta sèrie 
d’atencions i visites a tota la ciutadania, però això és una proposta extraordinària que s’ha fet per la decisió 
voluntària de l’equip de govern, per donar més explicació de la que el tràmit aprovat de participació ciutadana 
preveia, i així s’han fet 190 reunions amb atenció personalitzada, prèvies al Ple d’avui, a nivell de diferents 
grups de veïns i propietaris particulars, com són: la zona de l’Avinguda del Bosc, la zona residencial del 
Coscollar, Avinguda de Preixana, Avinguda del Riu Corb, Quatre Camins, Avinguda Catalunya, zona Plaça Ramon 
Folch i Josep Pla, i Carrer La Segarra. També hi ha hagut grups de ciutadans organitzats com el grup municipal 
de CiU, el Comitè Local de Convergència, l’Associació ABM, i el Centre Excursionista CIM a qui se’ls ha explicat, 
de manera avançada, la resposta a les seves al·legacions, també s’ha explicat a empresaris, industrials i 
comerciants de Bellpuig i de Seana, i a altres col·lectius d’interès social com els centres educatius, Cooperativa 
del Camp, Residència, Serveis Funeraris, propietaris i particulars. Aquests cinc grups de persones han estat 
atesos de forma prèvia al Ple i han rebut l’explicació oportuna. 
És important tenir en compte que és el Ple d’avui el que permet fer públic el document i que la gent pugui 
constatar les al·legacions incorporades. No és que l’Ajuntament o els equips de govern decideixin, de forma 
lliure, aprovar el POUM, hi ha una normativa a la que cal adaptar-se, i hi ha uns objectius a darrera com és 
dotar d’un règim jurídic municipal a Bellpuig, adequat a la legislació urbanística actual. Es tenien unes Normes 
Subsidiàries de l’any 1982 i a instància dels serveis d’urbanisme de la Generalitat es demana als municipis, com 
és el cas de Bellpuig, que es vagin dotant d’aquesta legislació necessària per a assolir un urbanisme sostenible i 
regular, el sòl no urbanitzable i protecció de l’entorn natural. El POUM no únicament preveu com s’han 
d’ordenar les cases o les construccions sinó que, atenent a les normatives específiques a nivell medi ambiental 
que han anat sorgint aquests anys, incorpora normativa i proteccions en referència a l’entorn natural, i el 
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mateix passa amb el patrimoni històric i els elements d’interès cultural que té el municipi, també suposa una 
millora del caràcter residencial, industrial, terciari, de sectors que s’havien anat consolidant històricament i que 
calia ordenar d’una nova manera. També s’havien de construir noves zones de creixement de tipus residencial 
per a donar continuïtat al nucli urbà, o industrial en zones estratègiques. En cada un dels sectors, i adaptat a les 
normatives urbanístiques actuals, s’havia de tenir en compte un desenvolupament sostenible per a cada un 
d’ells, així com garantir la unió dels vials existents en la trama urbana consolidada amb els vials d’aquest nou 
sector. L’aprovació del POUM té uns objectius darrera, no és un document gratuït que l’Ajuntament desitja 
tirar endavant, sinó que atén a una normativa superior que cal tenir en compte. 
En els documents del planejament, a part d’uns objectius generals, hi ha uns objectius ambientals de tipus 
genèric: densitat raonable, compactar l’assentament urbà, preveure formes de contaminació o d’utilització de 
recursos naturals. Avui s’aprova no només un únic plànol del municipi sinó molta informació a nivell jurídic que 
dota a Bellpuig d’unes eines útils per a ordenar el Bellpuig del futur.  
La memòria del POUM fa una anàlisis urbanística actual del territori, de la població, i també analitza 
l’estructura territorial i el règim del sòl a dia d’avui, classifica el règim del sòl, hi ha una agenda d’avaluació 
econòmica i d’estudi de sostenibilitat econòmica, documents de síntesi arrel de l’afecció sobre llicències i 
ordenacions que pugui haver-hi, recull el programa de participació ciutadana, i un total de 25 informes 
sol·licitats a les administracions.  
Es recullen els Convenis Urbanístics existents al municipi des de l’any 1982 i fins a l’actualitat, que fins ara no 
estaven relacionats en un document conjunt.  
Hi ha una segona part de les normes urbanístiques en quant a règim del sòl: urbà, urbanitzable, no 
urbanitzable, intervenció en l’edificació, regulació de l’edificació, protecció del patrimoni, Plans Especials, 
Ordenances i Plans Territorials. També hi ha els plànols, que són 63, per a Bellpuig i Seana. Es té en compte el 
que seria la xarxa de serveis, fins ara no hi havia plànols que ho incorporessin en la seva totalitat. Hi ha un 
Catàleg de Masies i Cases Rurals, on se’n recull una cinquantena, un catàleg de béns d’interès en el què hi ha 33 
edificis, 5 jaciments arqueològics, 22 elements naturals, creus de terme, fites, d’altres registres d’edificacions 
en sòl no urbanitzable. 
Hi ha la Memòria Social, que és el que seria el treball compartit amb el Departament d’Habitatge en l’aspecte 
de regular l’habitatge de protecció oficial. 
Hi ha la Memòria Ambiental del municipi que recull el tràmit dels diferents documents d’acord amb l’informe 
de sostenibilitat ambiental i els informes rebuts fent una valoració i proposta de seguiment ambiental del 
POUM. Es recull l’estudi d’inundabilitat i l’informe resposta de les al·legacions, amb un 60% d’al·legacions 
estimades, un 23% d’al·legacions estimades parcialment, i amb només un 17% d’al·legacions desestimades.  
La proposta d’acord que es presenta és la següent: 
 
El Ple de l’Ajuntament va acordar, en data 30 de desembre de 2009, aprovar inicialment el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, així com obrir un període d’informació pública per termini de 45 
dies hàbils, per exposar-lo a informació pública, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental i tota la 
resta de documentació que forma part del POUM.  
Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4, de data 7 de gener de 2010, en el Diari 
Segre de data 13 de febrer de 2010, i en el Diari La Mañana de data 13 de febrer de 2010, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de data 11 de gener de 2010 i via telemàtica a la pàgina web municipal www.bellpuig.cat, de data 
16 de gener de 2010, donant així publicitat, per mitjans telemàtics, de la convocatòria d’informació pública i 
dels acords d’aprovació adoptats, tot i garantint l’accés telemàtic del contingut íntegre dels instruments de 
planejament.     
Simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials i es va donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
limita amb el municipi de Bellpuig, i que són els següents: 
Ajuntament de Vilagrassa 
Ajuntament de Barbens 
Ajuntament de Ivars d’Urgell 
Ajuntament de Castellnou de Seana 
Ajuntament de Vilanova de Bellpuig 

http://www.bellpuig.cat/
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Ajuntament de Belianes 
Ajuntament de Preixana 
Ajuntament de Anglesola 
Així mateix, es va fer tramesa a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Seana, dels documents que afecten el 
seu territori, perquè poguessin ser exposats en les dependències de l’entitat, a fi i efecte que els afectats 
poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes tant a les dependències de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Seana com a l’Ajuntament de Bellpuig. 
Durant el període d’informació pública s’han presentat un total de 205 al·legacions, les quals han estat 
informades per l’equip redactor del Pla ARKU 3-ARQUITECTURA SL, i pels serveis tècnics municipals, concretant 
les conclusions a l’informe emès i que consta a l’Annex.   
Vistes les al·legacions presentades i els convenis urbanístics formalitzats, els quals constaven en la 
documentació elaborada per a l’aprovació inicial del POUM i que són els següents:  
- Conveni amb els Germans Roig Vilamajó per la cessió d’uns terrenys de la seva propietat. Desembre. 1991. 
- Cessió solar per a l’ampliació de l’Institut de Secundaria “Lo Pla d’Urgell”. Setembre 1997. 
- Conveni amb la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya per la cessió de part d’una finca destinada 
a l’ampliació de l’EDAR la qual serà destinada a d’instal·lació d’una deixalleria de residus municipals. Setembre 
1998. 
- Cessió de terreny per la dotació de sistemes generals (vialitat). Abril 2000. 
- Conveni entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Bellpuig relatiu al Pla Parcial El Fontado. Maig 2000. 
- Cessió a l’Ajuntament de Bellpuig de dues parcel·les de Seana per a destinar-les a espais públics.  Maig 2000. 
- Conveni amb Sr. Josep M. Nadal per utilització de la parcel·la 85 del Polígon 1 per sobreeixidor de les aigües 
que s’embossen a la Conferència de l’Av. d’Urgell amb el camí del Comú, 06. Setembre 2000. 
- Proposta de conveni amb l’ICAEN per la realització i impulsió del parc mediambiental de Bellpuig.  Abril 2002. 
- Cessió finca per la construcció d’habitatges de lloguer per a joves, situada al sector de la Coma del Forn de 
Bellpuig . Gener 2004. 
- Cessió finca urbana destinada a l’arxiu històric de la Vila. Juny 2004. 
- Autoritzar l’ús d’una franja de l’espai públic de la Plaça Pont i Gol. Juny 2004. 
- Protocol del desenvolupament i millora urbanística de la zona del Riu Corb, entre l’empresa Residencial Tres 
Turons i l’Ajuntament de Bellpuig. Febrer 2005. 
- Conveni d’alineació del solar urbà situat al c/ la Vall, cantonada c/ Francesc Macià. Maig 2005. 
- Compra finca afectada per les obres d’ampliació de la portada aigües a Seana. Setembre 2005. 
- Adquisició parcel·la per l’ampliació de la zona de seguretat del camp de tir. Juliol 2006. 
- Conveni Urbanístic regulador d’una nova implantació industrial. Abril 2007. 
Així com el conveni urbanístic formalitzat amb posterioritat a l’aprovació inicial del POUM i que és el següent:  
- Conveni amb la Societat mercantil Residencial Tres Turons,SL per tal d’anticipar, en un solar de la seva 
propietat, la futura nova alineació de vial derivada del POUM. Abril 2010  
D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases de règim local.  
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
PRIMER.- Estimar, en base i pels motius expressats en l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla ARKU 3-
ARQUITECTURA SL, i pels serveis tècnics municipals, segons consta a l’ANNEX, 123 al·legacions del total de les 
205 al·legacions presentades, tal i com per cada una d’elles s’especifica. 
SEGON.- Estimar parcialment, en base i pels motius expressats en l’informe elaborat per l’equip redactor del 
Pla ARKU 3-ARQUITECTURA SL, i pels serveis tècnics municipals, segons consta a l’ANNEX, 47 al·legacions del 
total de les 205 al·legacions presentades, tal i com per cada una d’elles s’especifica. 
TERCER.- Desestimar, en base i pels motius expressats en l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla ARKU 
3-ARQUITECTURA SL, i pels serveis tècnics municipals, segons consta a l’ANNEX, 35 al·legacions del total de les 
205 al·legacions presentades, tal i com per cada una d’elles s’especifica. 
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QUART.- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, en el qual 
s’han inclòs les al·legacions estimades i les estimades parcialment, amb les modificacions resultants de 
l’estimació de les mateixes, així com la Memòria Ambiental i tota la resta de documentació que el conforma, 
incorporant la Resolució que sobre la Memòria Ambiental ha efectuat el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, per donar compliment a l’article 115.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, incorporant també l’ANNEX: AJUSTOS A INCORPORAR EN EL DOCUMENT 
URBANÍSTIC DEL POUM.   
CINQUÈ.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
SISÈ.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida perquè l’aprovi 
definitivament. 

 El senyor alcalde vol afegir que un cop tramesa la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
tot i la seva aprovació favorable, hi haurà encara uns mesos de treball en què aquesta Comissió anirà demanant 
més informació a l’Ajuntament i acabant-ho d’ajustar, fins que el document pugui ser aprovat per part seva i 
acceptat per l’Ajuntament de forma definitiva. Seguidament cedeix la paraula al portaveu del grup municipal 
de CiU.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que com ha dit el senyor alcalde, al començar el Ple, han volgut que 
el Ple d’avui s’ajornés perquè els sembla que l’aprovació del POUM ha de ser-hi, però ha de tenir caràcter 
inicial, perquè aquest Ajuntament sempre s’ha vantat que hi ha participació ciutadana però consideren que 
amb el POUM no hi ha hagut suficient participació ciutadana, hi ha un acte públic pendent de fer, si un acte 
s’anuncia es fa, sinó no s’anuncia, van dir que el dia 1 de juliol es faria i no es va fer. Entenen que amb una nova 
aprovació inicial es donaria més opció a la gent a poder participar, i la participació ciutadana seria completa. El 
POUM ha de ser-hi, les Normes Subsidiàries de l’any 1982 que tenen estan obsoletes; i pregunta si tan 
malament estava l’Avanç fet per l’anterior equip de govern, ja que després es va modificar tot, sortosament 
s’ha anat millorat i s’han inclòs coses, però no totes les que tenien previstes. El seu grup votarà en contra del 
POUM ja que el dia 13 de gener van tenir una reunió a l’Ajuntament pel tema del POUM, que pensaven que 
podia ser per a la resposta a les al·legacions que van presentar com a grup municipal. El divendres van tenir 
accés a les al·legacions informades per poder-les veure, tot i que es contradiuen una mica, ja que la mateixa 
al·legació feta per la mateixa persona i idèntica a una altra, una està estimada parcialment i l’altra està 
desestimada. També se’ls va anunciar que avui tindrien Ple, ell i el Xavier Berengué han tingut accés a l’informe 
de les al·legacions perquè se’ls van enviar les al·legacions per correu, però els altres companys no han pogut 
mirar-s’ho, per això han demanat l’ajornament. La seva sorpresa va ser que la reunió era una convocatòria oral 
del Ple, la seva estranyesa encara va ser més gran quan en la reunió que se’ls emplaça perquè puguin consultar 
un document amb l’estat d’al·legacions al POUM i la seva estimació o no en aquest document ni tan sols 
constava la resposta a les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU, ara sí que hi consta. Com a grup 
municipal pensen que en la tramitació d’aquest POUM, fins a la data d’avui, no s’ha realitzat de manera curosa 
tot el procés de participació ciutadana, creuen que en aquest sentit s’han vulnerat tots els drets dels ciutadans, 
només cal recordar una reunió general d’informació pública que s’havia de realitzar, si no els falla la memòria 
el dia 1 de juliol passat, es va ajornar i a dia d’avui encara l’estan esperant. Demanen una revisió de tot el 
procés. Com a grup municipal de CiU no es poden posicionar d’una altra manera que amb el vot en contra, per 
desconeixement no poden valorar ni jutjar el POUM, no han tingut temps ni explicacions tècniques clares per 
poder adoptar un altre posicionament, a més a més, el tracte rebut com a grup municipal per part de l’actual 
equip de govern és totalment inacceptable, amb un nivell ètic que ratlla l’insult, no pot ser que un document 
tan important i que ha estat adormit durant molt de temps ara es vulgui aprovar a corre-cuita i d’una manera 
totalment intolerable. Repeteix que demanen una revisió curosa de tot els procés i amb tots els agents i 
ciutadans implicats. Això és el que volen transmetre al Ple. 

 El senyor alcalde recorda al públic assistent que segons el Reglament d’Organització i Funcionament, pel 
que fa a les sessions plenàries, no pot haver-hi manifestacions de suport o desafecció i invita a la gent que 
tranquil·lament es vulguin quedar, es puguin continuar quedant sense cap problema, agraint que el Ple es 
pugui desenvolupar. Seguidament cedeix la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC.  

 El senyor Xavier Salla manifesta que referent al comentari del grup municipal de CiU no farà esment als 
aspectes més tècnics, que desconeix, i l’alcalde o el regidor d’urbanisme podran donar-hi resposta, però li 
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agradaria expressar, a nivell del grup d’ERC, que la decisió del grup de l’oposició tot i que era previsible, no 
deixa de ser sorprenent. Previsible perquè el més fàcil, a quatre mesos de les eleccions municipals, és votar que 
no a un projecte com és el POUM, però sorprenent perquè si quatre dels cinc membres que formen el grup de 
l’oposició han manifestat que no es volen tornar a presentar a unes eleccions, es podria deixar l’electoralisme a 
banda i procurar per l’interès del poble, en aquests moments. Sorprèn també perquè el document que avui 
s’aprova del POUM inclou una bona part de les al·legacions presentades, i una bona part de les al·legacions que 
el mateix grup de l’oposició havia presentat. Sorprèn perquè temes cabdals com el tancament de la Variant, el 
Polígon Industrial de la Zona Franca, o el tema de la Cooperativa, s’han tramitat tal i com el grup de l’oposició 
volia. Sorprèn perquè els regidors de l’oposició saben les renúncies que s’han fet des de l’equip de govern, i 
això els ho podria explicar el regidor d’urbanisme, per tal d’aconseguir que aquest document es pugui aprovar 
amb els vots a favor. Sorprèn perquè els regidors de l’oposició saben que aquí no hi ha cap regidor amb 
interessos particulars dins el POUM.  

 El senyor alcalde torna a recordar al públic assistent que l’assistència al Ple és pública però que per 
normativa de les sessions plenàries no es poden manifestar expressions d’acord o de desacord, en tot cas, serà 
l’acord o el desacord dels membres de la Corporació, per tant, agraeix que el Ple es pugui desenvolupar, que hi 
hagi públic, i que tothom escolti totes les valoracions que es fan. Durant els darrers tres anys nomes hi ha hagut 
cinc persones que han assistit al desenvolupament de les vint sessions que s’han celebrat i, per tant, vol agrair 
l’assistència, però alhora demana el compliment estricte de la normativa dels Plens municipals, i per respecte 
als regidors que van parlant, poder tenir, de forma civilitzada, el desenvolupament de la sessió del Ple.  

 El senyor Xavier Salla afegeix que en aquest POUM no hi ha cap interès per part de cap dels regidors, ni 
es defensa cap interès particular. Sorprèn també que el grup de l’oposició parli de manca d’informació, ja que 
no lliga per enlloc, i posa l’exemple que en l’anterior legislatura, quan el grup de l’oposició governava, un tema 
tan important dins del POUM com és el del Polígon Industrial de la Zona Franca, que afecta a bona part del seu 
desenvolupament i que potser ha afectat negativament a altres empresaris als qui havien donat falses 
perspectives, s’informés a l´oposició d’aleshores quan ja tot estava donat i beneït i quasi bé publicat en premsa. 
Sorprèn que en les darreres reunions celebrades amb els mateixos membres de l’oposició, que encara que no 
hi fossin tots eren dos o tres cada vegada, comentaven que el vot a favor era molt difícil d’aconseguir però es 
mostraven partidaris d’abstenir-se, però com es veu que qui decideix sobre les decisions del grup de l’oposició 
no són els mateixos membres que estan aquí asseguts sinó altra gent, és difícil que es pugui mantenir un debat 
i, per tant, no s’estendrà més.  

 El senyor alcalde cedeix la paraula a la portaveu del grup municipal del PSC.  

 La senyora Dolors Pujol manifesta que l’ha sorprès moltíssim després de tot aquest temps, del treball 
que s’ha fet amb equip, de la dedicació de l’alcalde i dels regidors, de les vegades que s’han reunit amb el grup 
de CiU, dels intents d’apropar les maneres de pensar, no entén la negativa, pot entendre i, fins i tot, pot 
compartir una abstenció, però no pot entendre un vot en contra, ja que ara dona la sensació que tot el que han 
fet no ha servit de res, si veritablement es volia ajornar i es volien fer tantes coses pensa que no s’ha de dir en 
aquest moment a corre-cuita. S’ha fet un POUM amb la base que l’anterior equip de govern havia deixat, la 
diferència només era la manera d’entendre’l: com un poble gran i no com una ciutat pertita. Després de totes 
les valoracions que s’han fet, que han estat positives per la gent, i que ha estat un procés que han anat fent en 
funció de la llei, el que diu el grup de CiU no ho pot entendre. Ella que ve del món de la salut i que 
veritablement s’hi ha hagut de posar, ja que el POUM és tecnicisme pur, no pot entendre l’actitud del grup de 
CiU, pregunta perquè s’ha manipulat la informació, perquè s’ha canviat, perquè s’ha deixat que diguessin coses 
la gent, per on passen els carrers: per les cuines i les habitacions dels cases. S’ha arribat a dir veritables 
barbaritats. Cal ser rigorosos amb la feina, amb les persones, amb tot. No pot entendre les manifestacions fetes 
pel grup de CiU i li sorprenen.  

 El senyor alcalde manifesta que després de les intervencions dels diferents portaveus i abans d’obrir un 
altre torn d’intervencions vol intervenir per a defensar aspectes que creu importants i que s’han incorporat al 
POUM respecte el previst a l’aprovació inicial. En converses prèvies mantingudes amb els regidors del grup 
municipal de CiU comentaven el fet que el que estan votant avui és el treball fet entre l’aprovació inicial i 
l’aprovació provisional i que per coherència amb el seu vot en contra a l’aprovació inicial hi hauria bastants 
números que continuessin votant en contra a la provisional però creu que això és no valorar tot aquest treball 
de millora que s’ha fet, en gran part, també compartit. Vol destacar aspectes en forma d’exemple com és el 
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punt de l’agenda d’avaluació econòmica i d’informe de sostenibilitat econòmica que s’ha incorporat en la 
Memòria que no tenia de forma prou extensa, ni prou aprofundida, ni prou valorada en l’aprovació inicial, per 
tant, s’ha quantificat per tots els Plans Parcials i d’Actuació Urbanística el fet de constatar el benefici que hi 
havia en l’executivitat de cada un. També, arrel de les al·legacions, s’ha afavorit el redactat d’articles en 
referència al règim transitori d’edificis que queden fora d’ordenació o en volum disconforme, com és el cas 
d’indústries que queden englobades dins de Plans d’Actuació Urbanística (PAU) però que el règim marcat i tot 
l’articulat incorporat permet que la seva continuïtat i sigui, sempre i quan, no ho decideixi la mateixa empresa. 
També s’han incorporat aspectes que ja pengen de les mateixes al·legacions, com són el reajustament de 
Polígons d’Actuació Urbanística en diferents zones del poble: Carrer la Font, Avinguda de Lleida, Avinguda de 
Preixana, el tema de les profunditats edificables, valoració de preexistències d’edificacions demanades per 
particulars, i possibilitat de redactar alguns convenis i previsions de futur, que en les mateixes al·legacions es 
contemplaven, i el no suport a l’aprovació provisional sembla com si aquest procés d’incorporació 
d’al·legacions no es valora. Són diferents  els aspectes que s’han millorat, i amb un 83% d’estimació de les 
al·legacions presentades s’han incorporat moltes millores en aquest informe d’al·legacions, per tant, votant en 
contra del treball que es presenta es pot interpretar que s’està votant en contra, en part, de totes aquestes 
millores que s’han incorporat atenent a les al·legacions presentades per part del veïns de la vila. Hi ha vint-i-
cinc informes demanats a administracions, el 75% dels quals van ser favorables en una primera volta, després 
de l’aprovació inicial i dels altres, a dia d’avui, tret d’algun de les administracions que participen en la Comissió 
d’Urbanisme de Lleida, han estat favorables. El suport de les administracions, en aquest sentit, és important. 
Atenent a la tutela que els Serveis d’Urbanisme i de la Direcció General d’Urbanisme han fet del POUM, arriben 
a l’aprovació d’avui sabent el que diran els que han d’aprovar definitivament el POUM, no és una decisió ni 
precipitada ni premeditada, sinó que compta amb el suport de qui, en matèria d’urbanisme, està legislant a la 
Generalitat. Abans d’entrar al torn de rèpliques li agradaria entrar al comentari fet pel senyor Ramon Torres de 
la seva resposta i de la valoració del seu vot en contra. Al·legava recuperar l’Avanç que van deixar sobre la taula 
i que l’actual equip de govern va recollir, en part, però no entén que es demani ara, quan de l’aprovació inicial 
respecte de l’Avanç s’ha reduït el creixement residencial en un 21% i el creixement industrial, el que es demana 
no és coherent amb l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU després de l’aprovació inicial del POUM. 
Respecte a la participació ciutadana s’ha complert el programa aprovat en l’anterior legislatura i també s’ha 
creat un regidoria de participació ciutadana que ha evolucionat uns projectes, amb la qual cosa, es fa alguna 
cosa més en pro de la participació ciutadana del que potser s’havia fet en anteriors temps. Li agrada que s’hagi 
reconegut en públic que l’al·legació que va presentar com a grup CiU és la mateixa al·legació que va presentar 
l’Associació ABM, que una s’hagi estimat parcialment i que l’altra s’hagi desestimat, com ja ha comentat, es 
tracta d’un error material, i les dues s’estimen parcialment. Per acabar també cal dir que hi ha un annex que 
forma part de l’acord del Ple, que es va fer juntament amb les al·legacions, on es recullen aquests ajustos dels 
errors comesos que també es vol aprovar. En aquest procés de reunions fet els últims dies es va valorar la 
generació d’equipaments en zones d’interès, com és el cas d’algun centre educatiu, com el que està de forma 
paral·lela al que seria el Pla Parcial 08 i al Pla d’Actuació Urbanística 01, que en el fet que s’incorpora, 
s’analitzaran conjuntament aquests dos Plans per tal que es pugui generar equipament en aquesta zona a nivell 
d’aparcament, i un tema dels vials existents que la Comissió d’Urbanisme havia comentat, instant que es 
marqui un PAU per aconseguir la seva incorporació en el document. Per tant, es relacionen equipaments en 
zones d’interès i s’analitzen conjuntament aquests dos PAUS per poder generar equipaments en aquesta zona. 
Finalitza dient que es torna a obrir un torn de rèpliques i cedeix la paraula al portaveu del grup municipal de 
CiU.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que pel que fa al tema de la Zona Franca i altres, el desenvoluparà el 
senyor Xavier Berengué. Respecte al que a dit el senyor Xavier Salla, que hi havia punts que s’havien inclòs 
perquè ho va suggerir el grup de CiU, cal dir que si no s’haguessin tret al principi, no hagués calgut incloure’ls,  
perquè aquests tres punts ja estaven previstos a l’Avanç que es va fer. Responent a la senyora Dolors Pujol vol 
dir que quan eren a l’anterior equip de govern, a l’anterior legislatura, cada vegada que venia el redactor del 
projecte a l’Ajuntament s’invitava el grup d’ERC perquè vinguessin durant una hora, de 12 a 1, per exemple, i 
ells ho saben. L’antic equip redactor va continuar i es va deixar de convocar al grup municipal de CiU, i un dia es 
van assabentar que aquest equip redactor no continuava i que al seu lloc entraria un altre equip redactor, i 
durant un any i mig no van assistir ni a una sola reunió amb cap dels dos equips redactors que va haver-hi: un 
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que no va fructificar de Pere Camarasa i el de ARKU 3 que ha redactat el document que es debat, per tant, no 
és que no hagin volgut participar, sinó que no se’ls ha deixat participar, i volent treballar pel poble, no se’ls ha 
deixat, tot i que, a les dues a tres últimes reunions si que hi han estat. Respecte al que ha dit el senyor alcalde, 
vol respondre que si que preveient més creixement, però es que l’any 2006-2007 no hi havia més creixement a 
Bellpuig del que es preveu ara?  

 El senyor Xavier Berengué vol afegir que potser la propera legislatura alguns no hi seran per voluntat 
pròpia i altres segurament no hi seran perquè el poble potser no els votarà. En el tema del Polígon Industrial de 
la Zona Franca, l’anterior equip de govern de CiU sempre va ser transparent i des d’un primer moment, que es 
va començar a ratllar l’Avanç del POUM, la taca del Polígon Industrial de la Zona Franca va ser-hi present, i el 
grup municipal d’ERC n’era coneixedor des de el primer moment, per tant, per al·lusions estranyes no hi 
passaran. Afegeix que més de 140 pàgines lliurades el divendres, a les 4 de la tarda, el grup municipal de CiU 
allarga fins on allarga, però és materialment impossible, i sense parlar de tot el contingut del POUM, pair tot 
això i emetre un veredicte avui, i més, si no es pot estar acompanyat d’un tècnic que ho vagi explicant. Aquest 
document del POUM, l’actual equip de govern el té clar? Sap el que està votant? És conscient de la diferència 
entre l’al·legació 147 i 179 (l’al·legació de l’Associació ABM i l’al·legació del grup municipal de CiU), ja que una 
està desestimada i l’altra estimada parcialment, si coneixen el document, on està la diferència? El seu grup no 
l’han sabut veure. També cal dir que al moment que es cita al seu grup, per un tema d’ètica, la resposta del 
grup municipal de CiU havien de tenir-la, i al document que se’ls dona no estava ni contestada, no ho entenen i 
els fa molta por, perquè han pogut constatar que les respostes que s’han donat a la gent, amb l’atenció 
personalitzada que ha realitzat el senyor alcalde, no quadren amb el que surt al document com a resposta a les 
al·legacions, per tant, creu que estan incorporant un document a l’aprovació provisional que molta gent de la 
ciutadania segurament pot estar enganyada o pensar-se que és una altra cosa. Responent a la senyora Dolors 
Pujol vol dir-li que no s’ha de confondre, que no és el vot del no pel no, sinó que el seu vot és un vot del no per 
desconeixement, perquè realment no saben el que estan aprovant, perquè no han tingut temps d’estudiar-ho, 
de valorar tota aquesta documentació. No hi ha res més. No són capaços d’estudiar i emetre una valoració 
d’aquest document definitiu, que tenen des de el divendres per la tarda, per això demanaven un ajornament, o 
és que han de votar que si a una cosa que no coneixen, i amb una al·legació presentada pel seu grup que és 
desestimada?   

 La senyora Dolors Pujol manifesta que han tingut moltes reunions i que han pogut parlar molt de tot 
això, tot el que està aquí ho han anat parlant, que han fet aleshores en totes les reunions que han tingut? 
Continua dient que no ho pot entendre, ja que de tot el que hi ha aquí han anat parlant en totes les reunions 
que han fet. Pensa que tenen un document a la taula que ha costat molta feina i molt esforç, que fa molt temps 
que ho estan parlant, no des de el divendres.  

 El senyor Xavier Salla exposa que tornarà a deixar els aspectes més tècnics pel que més hi entenen, però 
que vol dir que han dut a terme reunions, i que pel que fa a les incorporacions que s’han comentat, 
benvingudes siguin, i que si aquest document que es vol aprovar avui s’assembla molt més al que havia deixat 
l’anterior equip de govern, doncs, amb més motiu perquè el grup municipal de CiU s’hi adhereixi. Afegeix que 
tant l’enuig que demostrava a hores d’ara el senyor Xavier Berengué com l’escrit que li han degut passar i el 
vocabulari que s’utilitzava, saben perfectament que no s’adiuent gens amb les últimes reunions que havien 
mantingut, i que si el grup de l’oposició els hagués demanat un calendari i el temps que fes falta, o tornar a fer 
dues reunions abans del Ple, haguessin aconseguit tots els detalls que haguessin necessitat. La informació que 
hi va haver en les reunions fetes creu que, en bona part, l’explica aquest document que té sobre la taula el 
senyor Xavier Berengué, per tant, a hores d’ara, queixar-se d’una cosa que prèviament sabien, li sembla que no 
toca.  

 El senyor alcalde per a tancar els torns d’intervenció, i fent una valoració final, vol comentar que a nivell 
de polígons industrials l’aposta és compartida pel Consorci de la Zona Franca, però també és una constatació 
que en aquest procés de l‘aprovació del POUM, quan ha anat estant en disposició d’Urbanisme a nivell de 
metres de qualificació han hagut d’anar renunciant a parts, per tant, la predisposició en el document de l’Avanç 
era correcta, però han hagut de prioritzar i han quedat metres que no s’han pogut considerar com a industrials, 
però no era voluntat de l’anterior equip de govern ni de l’actual, sinó que eren els condicionants que en el 
procés s’han anat debatent. També, com havia manifestat en les reunions prèvies, creu que avui el vot ha de 
reflectir el treball fet entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional, en el moment que es va emetre el vot en 
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contra per part del grup municipal de CiU, en l’aprovació inicial, aquell era un altre moment. També vol 
comentar, a nivell del creixement, que segurament que ha generat controvèrsia el fet del creixement; 
actualment la proposta que té l’Ajuntament sobre la taula és una proposta amb un informe favorable del Pla 
Territorial de Ponent, que suposa la previsió que Bellpuig pugui arribar a doblar la població, amb un creixement 
del cent per cent. En un document de POUM, a 25 anys vista o més, cal que estigui ordenant i on es creixi que 
es faci d’una manera sostenible i ordenada per tal que quedi molt clar; a nivell de la Direcció General 
d’Urbanisme s’insta a arribar a aquest percentatge que Bellpuig té assignat, però tampoc és un objectiu a 
treballar per omplir tot aquest buit. També li sap greu que es valori la documentació presentada com a 
incorrecta i incompleta quan també es va comentar que era un document de treball i que ja arribaria el 
definitiu, però que, per avançar temps, es podia anar llegint el document de treball que es va passar a nivell 
intern dels regidors, i que la informació va estar disponible, i creu que es va manifestar que amb les al·legacions 
era suficient. També cal dir que es coneixia el document de planificació i que en les reunions prèvies es parlava 
de molts criteris que ara estaven reflectits en les al·legacions: com el tema de la fondària edificable, 
reajustaments de PAU, límits de propietats, preexistències, que no van sortir el dia que van presentar el 
document d’al·legacions, sinó que era una cosa que havien anat treballant. La documentació és molta però 
tampoc demanaven que es llegís tot; la informació, en tot cas, estava disponible. Potser avui els toca 
escenificar unes postures personals, a cada un d’ells, però creu que demà serà demà i que la relació entre els 
onze regidors no ha arribat, en cap moment, a l’insult ni al greuge, evidentment potser s’han hagut de llegir 
avui, però creu que demà han de conservar la bona relació que hi ha, independentment de la postura que 
hagin defensat i creu que algunes de les coses que s‘han dit potser es podien haver estalviat, i el tema de les 
al·legacions que ha comentat el senyor Xavier Berengué, l’estimació parcial de l’al·legació presentada pel grup 
municipal de CiU es subsanarà l’error. Seguidament sotmet a votació l’únic punt de l’ordre del dia. 

 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 cinc vots en contra del grup municipal 
de CiU. 
 
Abans d’aixecar la sessió el senyor alcalde exposa que tret d’alguns petits moments en què hagi pogut haver-hi un 
desenvolupament anormal del Ple, agraeix l’assistència, en el sentit que és important afavorir que tothom conegui 
tal i com es desenvolupa un Ple, que tal com ha dit abans, creu que en aquesta legislatura només hi ha hagut 
assistència en un Ple, de la vintena que s’han celebrat, i insta al mateix temps al públic, per tal que aquesta passió i 
compromís que s’ha dedicat en organitzar aquesta mobilització, es faci servir per a fomentar altres actuacions i que 
els ciutadans prenguin interès, i que també aquesta mateixa passió, aquest mateix compromís i dedicació serà 
important dedicar-la, en el futur, a treballar en els diferents fronts, ja siguin institucionals, associatius o de 
voluntariat que la vila segurament requereix i que molts dels presents avui en aquesta sala, més enllà dels regidors, 
creu que a nivell institucional, a nivell associatiu i a nivell de voluntariat poden aportar moltes més coses al futur de 
la vila de Bellpuig, que segurament serà una molt bona millor feina. Finalment agraeix l’assistència als regidors i al 
públic. 
 
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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