
 20111229 ACTAPLE 

 

1 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 29 DE DESEMBRE 

DE 2011 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 09/11 

Caràcter: extraordinari 

Data: 29-12-2011 

Horari: de les 20,30 a les 21,05 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

Sr. Ramon TORRES BOSCH 1r. tinent d’alcalde. 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU 2n. tinent d’alcalde. 

Sra. Laura TEULÉ CASSIN 3ra. tinent d’alcalde. 

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora. 

Sr. Xavier SALLA SIMÓ regidor, portaveu grup O2015-AM 

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA regidora, portaveu grup PP 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

Ordre del dia 

1. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2012, APROVACIÓ INICIAL 

2. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 

PRESSUPOST DE 2011 

3. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA, BSCH. 

4. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA, BBVA. 

5. PRORROGA I MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 

DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU), RECOLLIDA I 

TRANSPORT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM) I NETEJA I RENTAT DELS 

CONTENIDORS DE BELLPUIG I SEANA, RATIFICACIÓ. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del 

Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2012, APROVACIÓ INICIAL 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 8 dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH, 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sr. Josep M. GREOLES MASA, 

Sra. Lidia PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS 

ARAGONCILLO i Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC. 
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Abstencions: 2 dels regidors: Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del 

Grup municipal d’O2015. 
 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de 

2012, així com per les bases de la seva execució, formades de conformitat amb allò que 

disposa l’article 9 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de 

pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que 

l’expedient del pressupost s’ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90. 

Atès que les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa 

l’article 9 del Reial Decret 500/1990 sobre matèria pressupostària i adaptat a 

l’organització i circumstàncies de l'Ajuntament de Bellpuig i de la seva Entitat Pública 

Empresarial BSM. 

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 

de 2012, anivellat en despeses i ingressos, en la quantitat total de 4.547.983 € i ratificar, 

si s’escau, l’acord del Consell d’administració de l’entitat pública empresarial Bellpuig 

Serveis Municipals del dia d’avui d’aprovació de la Previsió d’ingressos i despeses. 

De la quantitat anterior, 3.323.533 € corresponen al pressupost municipal de 

l'Ajuntament de Bellpuig; 1.224.450 € a l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, quins imports, 

tenint en compte que s’ha de disminuir per transferències internes en 772.232,54 €, es 

desglossen de la següent forma: 

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2012 

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap.1. Impostos directes 1.329.000,00 

Cap.2. Impostos indirectes 100.000,00 

Cap.3. Taxes i altres ingressos 489.500,00 

Cap.4. Transferències corrents 875.150,00 

Cap.5. Ingressos patrimonials 22.800,00 

B) Operacions de capital 0 

Cap.6. Alienació d’inversions reals 1.000 

Cap.7. Transferències de capital 506.083,00 

Cap.9. Variació de passius financers 0 

TOTAL 3.323.533,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap.1 Despeses del personal 584.100 

Cap.2. Desp. bens corrents i serveis 934.300 

Cap.3. Interessos de dipòsits 130.000 

Cap.4. Transferències corrents 874.732,54 

B) Operacions de capital  

Cap.6. Inversions reals 545.400,46 

Cap.7. Transferències de capital 0 

Cap.9. Variació de passius financers 255.000 

TOTAL 3.323.533 
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PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2012 EPEL. BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS  

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap.3. Taxes i altres ingressos 316.617,46 

Cap.4. Transferències corrents 899.932,54 

Cap.5. Ingressos patrimonials 7.900,00 

TOTAL 1.224.450,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap.1 Despeses del personal 964.050,00 

Cap.2. Desp. bens corrents i serveis 251.300,00 

Cap.3. Interessos de dipòsits 9.100,00 

Cap 4. Transferències corrents 0 

B) Operacions de capital  

Cap.6. Inversions reals 0 

TOTAL 1.224.450,00 

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2012 

 Pressupost de l'Ajuntament 3.323.533,00 € 

 Previsió EPE BSM 1.224.450,00 € 

 Disminucions per transferències Internes - 772.232,54 € 

Total Pressupost Consolidat: 3.775.750,46 € 

SEGON. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost, plantilles de personal i relacions de 

llocs de treballs. 

TERCER. Exposar a informació pública el pressupost municipal, previsió d’ingressos i 

despeses de l’EPEL, les bases d’execució, i la plantilla de personal, previ anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de quinze dies als efectes del seu 

examen i presentació de reclamacions. 

QUART. Finalitzat el termini d’exposició pública i resoltes, en el seu cas, les reclamacions 

presentades, el pressupost definitiu i la seva plantilla s’enviaran en còpia certificada a la 

Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda, juntament amb la resta de 

documentació. En cas de no presentar-se reclamacions, el pressupost i la seva plantilla 

es consideraran definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord, tal i com es 

preveu a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, procedint a la publicació del 

mateix, resumit per capítols, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial 

de la Província.” 

 

INTERVENCIONS: 

En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què 

s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa 

constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent: 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, destaca la bona línea del 

pressupost presentat per la sostenibilitat econòmica del municipi i que el seu grup és 

conscient de la dificultat de compliment del mateix en el context econòmic actual. En fan 

una lectura positiva i estaran atents a l’evolució dels comptes al llarg de l’any.  

Tot i això, diu que el seu grup s’absté a la votació per una raó de forma: no han tingut 

temps suficient per a mirar i estudiar el pressupost amb deteniment, ja que se’ls hi ha 

entregat un dia abans. Agraeixen la predisposició del regidor d’Hisenda per tal de poder 

comentar-ho tot, però el seu vot és d’abstenció. Amb tot, deixa clar que donaran el 

suport necessari a l’equip de govern a l’hora de complir aquest pressupost i fins i tot si 

cal retallar-lo una mica més del que es fixa inicialment.  
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La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, intervé per assenyalar que el seu 

grup vota a favor d’aquest pressupost perquè han pogut constatar una reducció 

important amb les despeses però vol destacar que consideren que encara hi havia 

capítols en que es podia reduir més, com ara 5.600€ a càrrecs electes i 12.100€ amb 

complements.  

Pel que fa a bens corrents, destaca l’important reducció de despesa amb temes com la 

gestió de l’aigua, però també assenyala l’increment amb partides de treballs d’arquitecte 

i treballs de serveis tècnics, de manteniment de jardins, assegurances, manteniment 

informàtic i activitats culturals, que consideren s’haurien d’ajustar. 

També s’hauria de reduir en manteniment d’infraestructures, carrers i temes de l’aigua i 

en aquest sentit fa referència a les obres del pavelló amb una inversió prevista de 

500.000€ i per les quals hi ha una subvenció atorgada per la Generalitat del 95% del 

cost. Alerta que l’espai serà més gran i que la realització d’aquestes obres pot comportar 

més despeses de manteniment. 

El Sr. GASSÓ, regidor d’Hisenda, en resposta a les qüestions plantejades per la Sra. 

CREUS destaca que si hi ha partides que respecte a l’any anterior s’han incrementat, com 

per exemple és el cas de treballs d’arquitecte és perquè els pressupostos presentats són 

reals. El pressupost s’ha ajustat el màxim possible a la realitat per evitar futures 

modificacions de crèdits. El pressupost inicial en aquesta partida, l’any passat va haver 

de modificar-se i aquest any es preveu que això no passi. 

Pel que fa al tema del poliesportiu les obres que s’hi ha de fer d’arranjament de teulada i 

tancament han de comportar encara una millora amb la despesa de manteniment, pel 

que fa a calefacció, almenys.  

La Sra. GABERNET, del grup municipal d’UMdC, assenyala que una inversió de 500.000€ 

en la situació econòmica actual podria portar a l’Ajuntament de la vila a la situació que 

l’obra sigui adjudicada i que alhora de fer pagaments els ajuts no hagin arribat i que 

s’hagi de recórrer novament al crèdit. 

Intervé el Sr. GASSÓ i també el secretari per a destacar que d’adjudicació de l’obra s’ha 

de fer durant el mes d’abril ja que sinó es pot perdre la subvenció, però l’obra pot 

començar més tard. L’important és adjudicar perquè a partir d’aquell moment comença el 

compte enrere per a rebre els diners de 8 o 9 mesos. Per molt que s’allarguin, com que 

l’administració pot adjudicar l’obra i fixar la data per començar per a més endavant, ens 

podríem situar a finals d’any o principis del 2013, per la realització de les mateixes. 

 

II. PLA APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2011 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 
“Atesa la necessitat de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a 

terme les despeses previstes, de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte, es 

proposa l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de 

2011, amb aplicació de majors ingressos, transferències entre partides, amb el contingut 

resumit a nivell de capítols següent: 

a) Estat de Despeses: 

CAP. CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

SUPLEMENTS 

CRÈDIT 

CRÈDITS 

EXTRA. 

MINORACIÓ 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 709.400 79.250 0 -56.100 732.550 

II 1.049.700 219.800 0 -24.000 1.245.500 

III 121.000 0 0 -12.000 109.000 

IV 726.600 81.591 0 0 808.191 
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VI 55.500 11.800 0 -1.000 66.300 

VII 0 0 0 0 0 

IX 154.000 0 0 0 154.000 

TOTAL 2.816.200 392.441 0 -93.100 3.115.541 

 

b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 1.251.000 8.500 1.259.500 

II 40.000 0 40.000 

III 620.000 14.000 634.000 

IV 901.200 108.640 1.009.840 

V 3.000 17.000 20.000 

VI 1.000 0 1.000 

VII 0 0 0 

VIII 0 0 0 

IX 0 151.201 151.201 

TOTAL 2.816.200 299.341 3.115.541 

2 Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al 

tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En 

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.” 

 

III. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA BSCH 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

“Vist l’expedient instruït per a la concertació d’una operació de tresoreria per poder 

atendre necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis 

de venciment dels pagaments i dels ingressos municipals. 

Atesa l’oferta econòmica presentada per part de l’entitat bancària Banc de Santander, 

S.A.  

Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat a l’article 52 i següents del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Concertar amb entitat bancària BSCH una operació de tresoreria mitjançant 

compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions: 

a) Import:    700.000 € 

b) Interès:    Euribor trimestral + 4 % diferencial  

c) Comissió d’obertura:   1,00 % 

d) Comissió d’estudi:   0,00 % 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,40 % 

f) Termini de cancel·lació: Un any des de la formalització. 

g) Fedatari:    Secretari municipal 

SEGON.- Consignar en el pressupost de 2011 les quantitats necessàries per atendre el 

pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 

TERCER. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política 

Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte, 

trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela 

financera dels ens locals. 

QUART. Autoritzar a l’Entitat Pública Empresarial Bellpuig Serveis Municipals la 

concertació d’una operació de tresoreria amb l’entitat bancària BSCH, per import de 
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170.000 €, en les condicions aprovades pel Consell d’Administració d’aquella EPE del dia 

d’avui. 

CINQUÈ. Facultar a l’alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de 

l'Ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i 

execució del present acord.” 

 

IV. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA BBVA 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 
“Vist l’expedient instruït per a la concertació d’una operació de tresoreria per poder 

atendre necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis 

de venciment dels pagaments i dels ingressos municipals. 

Atesa l’oferta econòmica presentada per part de l’entitat bancària BBVA, S.A.  

Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat a l’article 52 i següents del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Concertar amb entitat bancària BBVA una operació de tresoreria mitjançant 

compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions: 

a) Import:    165.000 € 

b) Interès:    Euribor trimestral + 5 % diferencial  

c) Comissió d’obertura:   1,00 % 

d) Comissió d’estudi:   0,00 % 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,75 % 

f) Termini de cancel·lació: Un any des de la formalització. 

g) Fedatari:    Secretari municipal 

SEGON.- Consignar en el pressupost de 2011 les quantitats necessàries per atendre el 

pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 

TERCER. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política 

Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte, 

trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela 

financera dels ens locals. 

QUART. Facultar a l’alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de 

l'Ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i 

execució del present acord.” 

 

V. PRORROGA I MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU), 

RECOLLIDA I TRANSPORT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM) I NETEJA I 

RENTAT DELS CONTENIDORS DE BELLPUIG I SEANA, RATIFICACIÓ 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

“Vist el Decret de l’alcalde núm. 60/2011, de data 14 de desembre de 2011. 

Atès que és competència de l’alcaldia, per delegació del plenari del 18.10.2006, l’adopció 

d’acords relatius a aquesta concessió, de termini superior a 4 anys, o la seva modificació 

no substancial, malgrat això es considera convenient sotmetre aquesta resolució a 

ratificació del Ple de l’Ajuntament ple, d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); i 52.2 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  
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En conseqüència, 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER. Ratificar el Decret de l’alcalde esmentat, el text de la qual es transcriu a 

continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva 

efectivitat: 

“RESOLUCIÓ 60/11 

PRORROGA I MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU), 

RECOLLIDA I TRANSPORT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM) I NETEJA I 

RENTAT DELS CONTENIDORS DE BELLPUIG I SEANA. 

L’Ajuntament de BELLPUIG va adjudicar el dia 18.10.2006 el contracte de concessió de la 

Gestió del Servei Públic de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans (R.S.U.), 

Recollida i Transport de la Fracció Orgànica (F.O.R.M) i Neteja i Rentat dels Contenidors 

de Bellpuig i Seana, per un termini inicial de 5 anys, prorrogable fins un màxim de 25 

anys, comptats a partir de la data de signatura del contracte, que va tenir lloc el 

14.11.2006. 

Amb data 28.10.2011, l’empresa concessionària Jaume Oró SL, ha presentat una 

proposta de Pròrroga d’aquest servei per un termini de cinc anys, amb certes propostes 

de modificació no substancials del contracte de concessió original. 

La clàusula 31 del plec de condicions que regeix la concessió permet que es pugui 

modificar de forma no substancial el contingut del contracte, per raons d’interès públic, 

sempre que es degui a necessitats noves o causes imprevistes i justificades. 

Donat el temps transcorregut des de la signatura del contracte inicial, es fa necessari 

adaptar alguns aspectes concrets de la concessió i preveure l’execució d’algunes millores 

en les prestacions, la qual cosa ni té caràcter substancial, ni desvirtua l’essència de la 

concessió, i serà ratificada pel Ple de l’Ajuntament. 

Les millores en la concessió prorrogada figuren al contracte i breument es descriuen de la 

forma següent: 

Reforç del servei de recollida de RSU, aquell dia que segons contracte no hi ha 

servei.  

Telèfon d’atenció gratuït al ciutadà, pe qualsevol incidència 900.101.776. 

Recollida dels contenidors de RSU i FORM, les dues jornades de motocròs. 

Instal·lació GPS de control del vehicle de recollida. 

Assessorament ambiental i qualitat ambiental, dels serveis municipals. 

Assessorament per la millora i optimització del servei, seguiment del servei a 

càrrec de l’empresa per tal d’afavorir el reciclatge. 

Pintat i serigrafiat del vehicle de recollida amb la imatge corporativa del 

municipi. 

Neteja de les àrees d’aportació, amb hidronetejadora, quatre vegades a l’any, de 

l’exterior del contenidor, i del seu entorn. 

Suport al servei de neteja del municipi, amb un equip d’escombradora amb un peó 

per tal de donar suport durant dos jornades a l’any per la festa major. 

Transport de les caixes de la deixalleria als gestors autoritzats, centres gestors a 

una distància no superior a 30 km, tindrà un preu de 62 €/viatge 

Servei contenidors restes verdes, s’instal·larà 6 contenidors a zones de Bellpuig i 1 a 

Seana, amb destí a les restes vegetals dels jardins de les localitats, i les recollirà pel seu 

transport a la deixalleria municipal. 

Neteges i rentat de contenidors es mantindrà el regim de neteja dels contenidors 

previstos al plec de condicions tècniques, i la temporada d’estiu es reforçarà la neteja 

dels contenidors de FORM amb una neteja mensual addicional (mesos de juliol i agost i 

setembre). 

Manteniment de contenidors, s’efectuarà amb estricat subjecció al plec de condicions. 
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Aquest acord es competència del Ple de l’Ajuntament, però donada la urgència i 

importància de mantenir aquest servei, es aconsellable que sigui aprovat per part 

d’alcaldia, i posteriorment sigui ratificat per l’òrgan competent. 

Per tot això, RESOLC: 

PRIMER. Prorrogar fins el dia 14.11.2016 amb l’empresa Jaume Oró SL, la vigència de la 

concessió del servei de la Gestió del Servei Públic de Recollida i Transport de Residus 

Sòlids Urbans (R.S.U.), Recollida i Transport de la Fracció Orgànica (F.O.R.M) i Neteja i 

Rentat dels Contenidors de Bellpuig i Seana, amb inclusió de les modificacions descrites 

als antecedents i que es concreten al contracte. Es podran efectuar successives 

pròrrogues, de conformitat amb el que preveu la clàusula segona del plec de condicions i 

sense ultrapassar el termini màxim de 25 anys comptadors des del 14.11.2006. 

SEGON. Anualment s’habilitarà consignació pressupostària suficient als diferents 

pressupostos anuals per fer front als compromisos econòmics que se’n derivin 

TERCER. Aquesta resolució serà ratificada pel Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió 

que se celebri. 

QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari en un termini de deu dies a partir de la data 

de la firma de la resolució.”” 

 

INTERVENCIONS: 

En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què 

s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa 

constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent: 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, assenyala que la proposta 

d’acord els sembla correcta i el seu grup vota a favor, però també alerta a l’equip de 

govern perquè es pugui crear un mecanisme de control efectiu d’aquest servei, no tant 

per desconfiança de l’empresa sinó per millorar el servei. 

En aquest sentit, l’alcalde, el Sr. BONJOCH, hi està totalment d’acord i a més considera 

que cal conscienciar a tot el municipi del cost que li suposa a l’Ajuntament el fet de no 

reciclar correctament.  

El Sr. SALLA assenyala que es podria aprofitar la campanya que en aquest sentit fa la 

Generalitat, per a fer-ho. 

 

I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 
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