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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 9 DE NOVEMBRE 

DE 2011 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 08/11 

Caràcter: ordinari 

Data: 09-11-2011 

Horari: de les 20,10 a les 21,20 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. 

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

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Cap 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap. 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26/08/2011). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. MODIFICACIÓ DE REGIDORIES 

RESPONSABLES DE LES ÀREES MUNICIPALS. 

4. PLA ESPECIAL URBANISTIC “PLA DEL BOSC”. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

5. EXP. SEC/PAT/2011-001. CESSIÓ GRATUÏTA DE SUPERFÍCIE DESTINADA A VIALS 

AL CARRER POMPEU FABRA – ISABEL DE CASANOVAS. RATIFICACIÓ. 

6. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2010. APROVACIÓ. 

7. ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PER 

A L’EXERCICI DE 2012 

8. ACORD DE PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA. 
9. PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. 
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS 

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 
 

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: 
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I. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13/07/2011). 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 28 de setembre de 2011.  

 

A proposta de la portaveu del grup municipal UMdC, senyora Ramona Creus i Aragoncillo 

es rectifica l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28/09/2011 de la següent forma: 

 

A la redacció inicial del punt 4, titulat Pla Únic d’obres i serveis 2012, Aprovació 

d’al·legacions, no consta a l’esborrany de l’acta del Ple, la intervenció de la Sra. Creus, i 

demana que hi consti. 

Per part de secretaria es fa avinent que, tret de casos en que se li requereixi 

expressament, en aquells punts que s’aproven per unanimitat hi ha el costum de no 

transcriure les intervencions al plenari, i prega que en posteriors ocasions es demani 

expressament quan es vulgui fer constar alguna qüestió. 

 

La redacció definitiva d’aquest passatge, que figurarà a l’acta del Ple del  dia 

 

“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: 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, voldria que constes tot i que ho 

havien comentat, que al fer la l’arranjament de l’Av. Catalunya, des de la futura 

urbanització del Jaume Duch que travessa, caldria mirar d’arreglar el clavegueram per 

que després no ens calgués tornar aixecar. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, pregunta si fa referència a la reixa que hi ha. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, aclareix que el que vol dir és que 

ara que s’obre el carrer mirar com estan les connexions a les clavegueres i deixar-ho tot 

arreglat i així ens estalviarem que d’aquí un temps s’hagi d’obrir i ens quedi parxejat de 

nou en nou. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, respon que es pot mirar l’estat en que està però aquella 

claveguera es va fer nova no fa massa i ve del Coscollar, i el que està en mal estat és la 

reixa de recollida d’aigües pluvials, però es mirarà quina actuació cal fer-hi. Podrien 

passar-hi la càmera per mirar el seu estat.” 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es 

dóna per llegida, i s’aprova l’acta de referència, incloent-hi l’esmena sol·licitada per la 

Sra. Creus. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

A continuació, el Secretari dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals 

acords de la Junta de Govern: 

 

- R. 45/11 de 22/09/11, convocatòria sessió ordinària del ple de l’Ajuntament. 

- R. 46/11 de 26/09/11, modificació data de celebració del Ple de l’Ajuntament. 

- R. 47/11 de 29/09/11, aprovació projectes tècnics de “Millora de la xarxa d’enllumenat 

exterior, zona nord”, “zona sud”, i de “zona central est”. 

- R. 48/11 de 30/09/11, subrogació parcial personal laboral Sra. Gemma Coll Crespo. 
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- R. 49/11 de 05/10/11, aprovació definitiva projecte constructiu del col·lector d’impulsió 

d’aigües residuals del sector industrial “El Fontandó” a Bellpuig. 

- R. 50/11 de 20/10/11, aprovació conveni finançament escola de música. 

- R. 51/11 de 31/10/11, cessió gratuïta de superfície destinada a vials al carrer Pompeu 

Fabra- Isabel de Casanovas. 

- R. 52/11 de 07/11/11, convocatòria sessió ordinària el ple de l’Ajuntament. 

- A. JGL. de 26/09/11, aprovació del projecte millores gestió del servei d’aigua potable. 

- A. JGL. de 17/10/11, PUOSC 2011. Sol·licitud de pròrroga d’inici de la contractació. 

- A. JGL. de 17/10/11, moció per sol·licitar una millora i adequació a la realitat de les 

peritacions per danys a la fruita dolça i d’os. 

- A. JGL. de 02/11/11, canvi d’emplaçament de l’oficina de turisme local. 

 

 

III. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. MODIFICACIÓ DE REGIDORIES 

RESPONSABLES DE LES ÀREES MUNICIPALS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de juliol de 2011, es van designar els 

regidors municipals que per delegació de l’alcaldia, exerceixen la gestió d’una o vàries 

d’aquestes àrees municipals. 

Vist que es considera necessari modificar aquesta organització de les àrees municipals, 

amb la intenció de millorar seva eficiència i funcionalitat, d’acord amb les possibilitats 

dels diferents responsables. 

Vist el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de 

règim local, proposo l’adopció dels acords següents: 

PRIMER. Modificar l’acord plenari de 13 de juliol de 2011, de nomenament de regidors 

responsables d’àrees, en el sentit de redistribuir en els regidors i regidores que es 

transcriuen, la gestió per delegació de l’alcaldia de les àrees municipals següents: 

URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PROTECCIÓ CIVIL, LLOTJA, PARCS I 

JARDINS, I BENESTAR SOCIAL, 

Titular: Ramon TORRES I BOSCH 

ESPORTS, ENSENYAMENT, DONA I SANITAT 

Titular: Laura TEULÉ I CASSIN 

AGRICULTURA, CULTURA, MEDI AMBIENT, I OBRES I SERVEIS 

Titular: Josep M. GREOLES I MASA 

JOVENTUT I FESTES 

Titular: Lidia PONS I MONISTROL 

SEGON. Comunicar aquest resolució als Regidors i Regidores afectats/des, pel seu 

coneixement i efectes. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les delegacions 

específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el termini de 

tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap 

manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada 

TERCER. La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució. 

QUART. Fer públic aquest acord mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província 

del corresponent edicte, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre.” 
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IV. PLA ESPECIAL URBANISTIC “PLA DEL BOSC”. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 7 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, i Sra. Concepció GABERNET 

GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC. 

Abstencions: 4 dels regidors: Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO del Grup municipal 

d’UMdC, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal 

d’O2015 i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 
 

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

 

“PLA ESPECIAL URBANISTIC “PLA DEL BOSC”. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Vista la sol·licitud de J. Creus, J. Bosch, R. Creus i J. Aragoncillo CB., de tramitació del 

Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, associat a una finca rústica situada al Polígon 11, 

parcel·la 10 del cadastre de rústica de Bellpuig (sòl no urbanitzable, clau 11, agrícola de 

regadiu). 

Atès que l’Ajuntament de Bellpuig ha redactat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,  

aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme amb data 10.03.2011, però 

declarant-lo pendent d’executivitat, a falta de presentació d’un text refós verificat i de la 

seva publicació oficial. 

Atès que aquest pla especial no és troba afectat per cap supòsit de suspensió de tràmit, 

o aquest període ha finalitzat.  

Vist el que disposa l’article 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

respecte de la tramitació dels Plans Urbanístics derivats, exigeix l’aprovació inicial per 

l’Alcalde de l’Ajuntament (o per delegació, la Junta de Govern), un període d’informació 

pública pel termini d’un mes, l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament i finalment 

l’expedient es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació 

definitiva. 

Atès que els serveis tècnics municipals amb data 28/10/2010, van emetre informe tècnic 

favorable a la documentació del Pla Especial Urbanístic de l’empresa J. Creus, J. Bosch, 

R. Creus i J. Aragoncillo CB, i va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 2 

de novembre de 2011 (esmenat per altre acord de la Junta de Govern de 6 de setembre 

de 2011). 

Atès que el Pla especial ha estat exposat al públic, durant el termini d’un mes, mitjançant 

anunci publicat al BOP de Lleida núm. 130, de 13/09/2011, diari La Mañana de 

10/09/2011, pagina web municipal (www.bellpuig.cat) i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, sense que durant aquest període s’hi hagin presentat al·legacions.  

Vistos que durant la tramitació de l’expedient s’han sol·licitat informe als organismes 

afectats per raó de llurs competències sectorials, dels quals han emès informe favorable 

sense condicions el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Departament de Territori 

i Sostenibilitat, i Institut Geològic de Catalunya, i informe favorable condicionat, la 

Diputació de Lleida (de data 26/09/2011).  

En virtut de les facultats que confereix al Ple de l’Ajuntament l'article 52 del decret 

legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 

22.c, de la Llei 7/85 de bases de règim local, es proposa l’aprovació de l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, promogut per 

l’empresa J. Creus, J. Bosch, R. Creus i J. Aragoncillo CB, associat a una finca rústica 
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situada al Polígon 11, parcel·la 10 del cadastre de rústica de Bellpuig, (sòl no 

urbanitzable, clau 11, agrícola de regadiu), condicionant-ho al compliment de les 

prescripcions de l’informe de la Diputació de Lleida de 26/09/11. 

SEGON. Completada la documentació del Pla Especial amb els requeriments de l’informe 

de la Diputació de Lleida, l’expedient serà tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Lleida per a la seva aprovació definitiva.” 

 

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: 

La Sra. CREUS portaveu del grup municipal d’UMdC diu que com a part afectada, s’absté 

en la votació. 

La Sra. LLOBET, del Grup municipal del PP, s’absté per no conèixer prou el contingut del 

que és planteja. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, diu que també optarà per 

l’abstenció, no per desconèixer el que es planteja, si no per no haver estudiat suficient la 

documentació. 

El Sr. TORRES, regidor d’urbanisme, vol aclarir de l’expedient, que quan van entrar a 

l’ajuntament, la feina estava feta però no hi va haver la suficient coordinació a l’hora de 

tramitar la documentació entre departament tècnic i medi ambient, després de rebre la 

reclamació per la part interessada, l’únic que s’ha fet és revisar-lo, localitzar la 

documentació i activar la resposta i els informes pertinents. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, comentar que la seva abstenció 

no ho és respecte de l’actuació d’aquest equip de govern, si no simplement davant del 

desconeixement dels detalls prefereixen optar per l’abstenció i així evitar posteriorment 

qualsevol cosa que es pugues retreure, perquè ell mateix, com a regidor de l’antic equip 

de govern, d’aquest projecte tampoc en tenia coneixement i no n’havia fet el seguiment. 

 

V. EXP. SEC/PAT/2011-001. CESSIÓ GRATUÏTA DE SUPERFÍCIE DESTINADA A 

VIALS AL CARRER POMPEU FABRA – ISABEL DE CASANOVAS. RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 9 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 i 

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

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 el Decret de l’alcalde núm. 51/2011, de data 31 d’octubre de 2011. 

Atès que és competència de l’alcaldia, l’adopció d’acords d’acceptació de cessions 

patrimonials, de conformitat amb la normativa municipal vigent, encara que en tractar-se 

d’una cessió condicionada a la vigència del nou POUM de Bellpuig, o a la seva 

modificació, 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 _51/2011 

EXP. SEC/PAT/2011-001. CESSIÓ GRATUÏTA DE SUPERFÍCIE DESTINADA A 

VIALS AL CARRER POMPEU FABRA – ISABEL DE CASANOVAS. 

“Les Normes Subsidiàries de Planejament de BELLPUIG aprovades definitivament el dia 

22.09.82, classifiquen la finca situada al carrer Pompeu Fabra, 5 de Bellpuig, com a sòl 

urbà i la qualifiquen com a zona de substitució de sòl de tolerància industrial per opció a 

ús residencial (clau 6-A), però afectant la finca en 360 m² com a espai lliure de cessió 

obligatòria.  

El nou POUM de Bellpuig, aprovat definitivament el 10 de març de 2011, encara que 

pendent d’executivitat, per manca verificació d’un text refós i publicació oficial, 

classifiquen com a sòl urbà la finca situada al carrer Pompeu Fabra, 5 de Bellpuig, i la 

qualifiquen com a zona d’ordenació d’Eixample (clau 2), mantenint l’afectació de la finca 

de 360 m², però com a superfícies de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de 

Bellpuig en concepte de Sistema Viari. La propietat d’aquestes finques les ostenten 

proindivís els senyors Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA, registrals 

números 118, 124,l 121, 127 

Atès que els senyors Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA han ofert la 

cessió gratuïta d’aquests terrenys, mitjançant l’escrit de 31.10.2011, registrat d’entrada 

amb el núm. 1.571 sense subjectar-la a cap condició.   

D’acord amb els informes de l’arquitecte i del secretari, que s’entenen emesos per haver 

prestat la seva conformitat a aquesta proposta d’acord, que complementa l’informe 

general, fent constar que la cessió s’efectua d’acord amb les previsions del nou POUM de 

Bellpuig, i es troba condicionada a la inclusió en aquella normativa urbanística de la 

distribució de les cessions de la forma que s’estableix en la acta de cessió, ja sigui 

mitjançant la tramitació d’una modificació de normativa urbanística o la rectificació del la 

superfície afectada en el Text refós a verificar pel Ple de l’Ajuntament. 

D’acord amb el previst als articles 30, 31 i 42 del DL 1/2010, Text Refós de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya (LUC), 29 a 32 i concordants del Reial Decret 1093/97 de 4 de 

juliol pel què s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la 

Llei Hipotecària sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa 

Urbanística (RHU), 31, 38 i 45 i concordants del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, 52.1.q) i 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 30 i 31 del 

Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 

locals (RPELC) i resta de legislació aplicable. 

Correspon a l’alcalde, de conformitat amb la normativa esmentada l’acceptació d’aquesta 

cessió, encara que en tractar-se d’una cessió condicionada a la vigència del nou POUM de 

Bellpuig, o a la seva modificació, es considera convenient sotmetre aquesta resolució a 

ratificació del Ple de l’Ajuntament. 

Per tot això, en ús de les competències que hem són pròpies, RESOLC 

PRIMER: Acceptar la cessió gratuïta efectuada pels propietaris senyors Joan Nelson, 

Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA, de les finques la descripció de les quals figura a 

continuació: 

PORCIÓ 1 - Vial A: Terreny de forma sensiblement triangular, de 6,00 metres quadrats 

de superfície. Limita: al front entrant (per cessió Porció 2); i a la dreta amb el carrer 

Pompeu Fabra; al fons i a l’esquerra, amb resta de finca matriu (resultant A). 
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PORCIÓ 2 - Vial B: Terreny amb forma de trapezi de 49,00 metres quadrats de 

superfície. Limita: al front entrant, a l’esquerra (per cessió P1); a la dreta (per cessió 

P3), amb el carrer Pompeu Fabra; al fons, amb resta de finca matriu (resultant B). 

PORCIÓ 3 - Vial C: Terreny amb forma de trapezi, de 17,00 metres quadrats de 

superfície. Limita: al front entrant, a la dreta (per cessió P4) i a l’esquerra (per cessió 

P2), amb el carrer Pompeu Fabra; al fons amb resta de finca matriu (resultant C). 

PORCIÓ 4 - Vial D: Terreny, amb forma de polígon heptagonal irregular, de 240,00 

metres quadrats de superfície. Limita: front entrant, amb el carrer Pompeu Fabra; al fons 

i a l’esquerra, amb les finques matrius (resultant D i resultant C) i amb el carrer Pompeu 

Fabra (cessió 3); a la dreta, amb el carrer Isabel de Casanovas. 

PORCIÓ 5 Vial E: Terreny, de forma triangular, de 48,00 metres quadrats de superfície. 

Limita, al front entrant, amb el carrer Isabel de Casanovas (per cessió 4); al fons i a 

l’esquerra, amb resta de la finca matriu (resultant C); a la dreta, amb el carrer Isabel de 

Casanovas. 

Les finques anteriors és cedeixen lliures de càrregues i gravàmens. 

Les quatre finques matrius, disminueixen la seva superfície en 360,00 metres quadrats i 

queden de la forma següent: 

Finca A: Terreny de 1.225,00 metres quadrats de superfície. Limita al front entrant, amb 

carrer Pompeu Fabra i Sr. Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA; al fons, 

amb F. X. ANDORRÀ TORRA, Elies CASALS MARZÀ; per la dreta, amb carrer Isabel de 

Casanovas, i Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA; per l’esquerra, amb 

Elies CASALS MARZÀ, Comunitat de Propietaris del c. Pau Casals, 5 i Joan Nelson, 

Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA. 

Finca B: Terreny de forma sensiblement rectangular, de 444,00 metres quadrats de 

superfície. Limita al front entrant, amb carrer Pompeu Fabra; al fons, amb Comunitat de 

Propietaris del c. Pau Casals, 5 i Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA; a 

la dreta, amb Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA; i a l’esquerra, amb 

Rossend Cots i Pallarès. 

Finca C: Terreny de forma sensiblement rectangular, de 401,00 metres quadrats de 

superfície. Limita al front entrant, amb carrer Pompeu Fabra; al fons, amb Joan Nelson, 

Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA; a la dreta, amb Joan Nelson, Cristina i Elisenda 

ARMENGOL BORDERA; i a l’esquerra, amb Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL 

BORDERA. 

Finca D: Terreny de forma trapezoide, de 85,00 metres quadrats de superfície. Limita al 

front entrant, amb carrer Pompeu Fabra; al fons, amb Joan Nelson, Cristina i Elisenda 

ARMENGOL BORDERA; a la dreta, amb carrer Isabel de Casanovas; i a l’esquerra, amb 

Joan Nelson, Cristina i Elisenda ARMENGOL BORDERA. 

SEGON: Atorgar la corresponent acta d’ocupació dels terrenys  esmentats, que serà 

signada per  l’alcalde de l’Ajuntament, assistit pel secretari de la Corporació que en 

donarà fe i inscriure’ls a l’inventari de bens, amb la qualificació jurídica esmentada i al 

Registre de la Propietat, sent competència de l’alcalde l’atorgament de tots els 

documents públics i privats adients, efectuant, si s’escau les esmenes necessàries, fins 

obtenir-ne la inscripció. 

TERCER. Aquesta resolució es troba condicionada a la inclusió en aquella normativa 

urbanística de la distribució de les cessions de la forma que s’estableix en la acta de 

cessió, ja sigui mitjançant la tramitació d’una modificació de normativa urbanística o la 

rectificació del la superfície afectada en el Text refós a verificar pel Ple de l’Ajuntament. 

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

que se celebri.” 

 

INTERVENCIONS: 
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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, diu que l’explicació que van rebre 

l’altre dia sobre aquest assumpte va ser correcta però, després al ficar-ho en comú, han 

sorgit uns dubtes que els agradaria comentar amb el regidor d’urbanisme i ara de 

moment prefereixen abstenir-se i així no condicionar la votació.  

 

VI. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2010. APROVACIÓ. 

 

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, i Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. 

Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015. 

Abstencions: 3 de les regidores Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del 

Grup municipal del PP. 
 
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Donant compliment a les previsions contingudes als articles 208 a 223 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, és preceptiu que en acabar cada exercici econòmic es dugui a terme 

la rendició, pel President de la Corporació, del Compte General Municipal, constituït pels 

comptes anuals de la pròpia Entitat i de Entitat Pública Empresarial EPE Bellpuig Serveis 

Municipals. 

Atès que de l’informe emès pels integrants de la Comissió de Comptes resulta que es 

considera que els comptes es troben degudament rendits i justificats, havent-se emès 

l'informe favorable dels esmentats comptes. 

Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat contra el Compte General 

de la Corporació Local cap objecció,  

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

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig, i de l’Entitat Pública 

Empresarial dependent, corresponent a l'exercici de 2010, integrats per: 

A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent: 

Balanç de situació 31/12/10 

ACTIU 15.864.674,10 € 

PASSIU 15.864.674,10 € 

Compte de resultats 

Resultats de l’exercici 343.92,60 € 

Liquidació del pressupost, exercici corrent: 

Drets recaptació neta 3.153.889.45 € 

Drets reconeguts pendents de cobrament 1.128.967,19 € 

Pagaments realitzats 3.151.321,21 € 

Obligacions pendents d’ordenar pagament 1.680.672,26 € 

Resultat pressupostari 65.752,44 € 

Estat de romanent de tresoreria 171.797,63 € 

B. Aprovar els comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2010 

de l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, segons el resum següent: 

Balanç de situació 

ACTIU 5.726.077,38 € 

PASSIU 5.726.077,38 € 
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Compte de Pèrdues i Guanys 

Resultats de l'exercici - 463.0489,42 € 

Segon. Retre els comptes de l'exercici de 2010, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya.” 

 

VII. ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL 

MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2012 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Per Providència de l’alcaldia de 7 de novembre de 2011 s’ha acordat iniciar l’expedient 

de modificació d’ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles, de l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica, així com la modificació d’algunes ordenances fiscals 

vigents, reguladores de les taxes, ja sigui per utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local, per la prestació de serveis públics municipals, i la realització 

d’activitats administratives de competència local, per part de l’Ajuntament, i per l’entitat 

publica empresarial Bellpuig Serveis Municipals, i encarregar al secretari interventor 

d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, així 

com la redacció d’un projecte de modificació de les ordenances fiscals. 

El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i 

derogació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article 

16.1 del text refós esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran, com a 

mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així 

com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

El secretari interventor municipal ha emès informe al qual ha adjuntat l’esborrany del 

projecte de modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns 

immobles, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, així com la modificació 

d’algunes ordenances fiscals vigents, reguladores de les taxes, ja sigui per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local, per la prestació de serveis 

públics municipals, i la realització d’activitats administratives de competència local, per 

part de l’Ajuntament, i per l’entitat publica empresarial Bellpuig Serveis Municipals, a fi 

de dotar dels ingressos suficients per cobrir les despeses dels serveis. 

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

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació i la nova imposició, per a l’exercici de 

2012 i següents, de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i de les taxes que a 

continuació es relacionen: 

O. F. núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

O. F. núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

O. F. núm. 5, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 

municipal en les activitats i instal·lacions. 

O. F. núm. 6 Taxa de cementiri municipal. 

O. F. núm. 7, Taxa de clavegueram. 

O. F. núm. 8, Taxa per recollida d’escombraries. 

O. F. núm. 9, Taxa per l’expedició de documents urbanístics. 

O. F. núm. 15, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via 

pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena. 
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O. F. núm.33, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 

O. F. núm. 35, Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 

O. F. núm. 40, Taxa per la utilització d’equipaments i edificis municipals 

SEGON. Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en 

l’acord anterior, continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de les Ordenances, els que tinguin 

un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 

d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 

presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 

pública sense s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 

aprovats. 

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 

transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 

Ordenances modificades, publicant íntegrament els apartats dels articles que hagin estat 

objecte de modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació 

obligatoris per part de l’Ajuntament.” 

 

VIII. ACORD DE PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA. 

 

Vots a favor: 10 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, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i 

Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015. 

Vots en contra: 1 de la regidora i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 
 

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

 

“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 

retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, des del Port de la Selva vam iniciar el 

moviment dels municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint el 

malestar del país que es feu visible a la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 

Des de llavors els atacs contra la nostra sobirania han estat constants, però també des 

d’aquella data Catalunya no ha estat quieta, alguns ajuntaments volem fer un pas més. 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 

humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també 

al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat  per l’Estat espanyol el 27 de 

juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: 

“Tots els pobles, tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 

lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 

social i cultural. 

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 

riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 

sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 

recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 

mitjans de subsistència. 
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Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 

territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici de dret a 

l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de 

les Nacions Unides.” 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril., regula la constitució 

d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 

promoure els seus interessos comuns i genèrics. 

Tenint en compte que la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens 

locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 

110/1996, es proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer. Acordar formar part de l’Associació de Municipis per la independència, formada 

per ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 

corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 

Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Bellpuig de concórrer a les reunions de 

l’associació i participar en les activitats tant organitzatives com reivindicatives que generi 

la mateixa Associació. ” 

 

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, diu que  com a promotors 

d’aquest acord agraeix que s’hagi inclòs dins de l’acta del ple. 

 

IX. PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. 

 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 

El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i 

votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que és un assumpte important,  el qual no 

és convenient demorar la resolució del mateix fins el proper Ple. 

Els 11 regidors de l’Ajuntament presents, dels 11 que composen el Ple municipal, voten 

afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el quòrum 

de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel què s’aprova el text refós de  la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 10 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, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i 

Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015, 

Vots en contra: 1 de la regidora Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 
 

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

 

“Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 

l’objectiu de garantir la suficiència financera. 
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Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 

preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que 

comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de 

connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de 

competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris 

necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el 

finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.   

Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la 

seva pròpia llei de finances locals (...)”. 

Atès la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els 

catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat – que provoca que milions 

d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 

Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa  la necessitat d’un Pacte Fiscal just 

per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició 

que abandera el Govern del país. 

Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu 

compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que 

garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà 

un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més 

adequats a la nostra realitat. 

Es proposa el següent: 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que 

suposi una millora en el finançament dels governs locals. 

Segon.-  Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’una pacte fiscal, 

en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i 

també dels governs locals. 

Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 

 

 

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, expressa que per part seva com 

que la lectura és ràpida i clara considera que es pot aprovar en aquest ple. 

La Sra. Creus, portaveu del grup municipal d’UMdC, també s’adhereix a l’aprovació. 

El secretari fa la precisió que per poder-la integrar aquesta moció no hi ha cap problema, 

però prèviament s’hauria de fer aquesta reflexió i s’ha de votar que s’inclogui com a 

caràcter d’urgència. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, expressa que votaran a favor de 

la moció, només aclarir que en relació al punt segon que és vol acordar creuen que no 

n’hi ha prou amb un pacte fiscal i dir que el país és mereix un horitzó molt més ampli i 

molt més ambiciós que és la independència. 

La Sra. LLOBET, portaveu del grup municipal del PP, en referència al comentari del Xavier 

només dir que el poble de Catalunya, els catalans i catalanes exerceixen el seu dret 

d’autodeterminació, el seu dret a decidir el seu futur polític i ho fan cada vegada que és 

convoquen eleccions, ho van fer el maig i ho tornaran a fer el novembre aquest és el 

veritable dret de decidir del poble. 
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El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, respon que aquest dret de 

decidir, que ens ho deixin fer en un referèndum d’autodeterminació i potser així sortirem 

de dubtes. 

 

X. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS 

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 

 

La Sra. LLOBET, portaveu del grup municipal del PP, comenta que no podrà assistir a 

totes les sessions informatives, i pel que fa a les propostes d’acord, demana que se li 

puguin fer arribar, per assabentar-se detalladament del que s’hi inclou, i que el termini 

en que s’envia és molt just. 

El secretari aclareix que les propostes d’acord es fa arribar totes, si cal alguna 

documentació complementària aleshores potser és més complicat, en principi amb la 

convocatòria hi ha tota la documentació necessària en arxius pdf, pel que fa a 

l’enviament es procurarà enviar el divendres anterior. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, explica que l’altre dia ho 

comentaven que es fa difícil l’assistència a les reunions informatives mentre es facin a la 

una del migdia, avui en aquest ple aprovem un canvi de regidories per compatibilitat 

horària, nosaltres no podem deixar responsabilitats a la feina. Els agradaria que aquestes 

reunions es poguessin fer a la tarda, en un horari millor per tothom i també tenim 

present que hi ha la compatibilitat de l’horari del secretari, però un bon dia seria dilluns, 

que ja hi ha junta de govern, si és pogués organitzar, ens podríem trobar per fer la 

reunió abans.  

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon en acabar el ple, en poden parlar.  

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, demanar si pot ser que és detalli el 

pagament de les factures en la seva aprovació en les actes de govern. 

El secretari l’hi respon que les actes que feien fins ara era de les factures detallades però 

creu més oportú establir una manera de veure totes aquestes factures que estan 

recollides, perquè si no aquestes actes és fan immenses i comporten unes hores de 

treball que realment el que interessa és veure les factures no l’import, cal tenir en 

compte que també es tornen a passar a la comissió de comptes. Disposen d’aquestes 

factures per fer qualsevol consulta i aquest és el sistema de la majoria  d’ajuntaments. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, només voldria que es detallés 

l’empresa i import. 

El Sr. Gassó, 2n. tinent d’alcalde, explica que l’última vegada ja es va parlar de les 

factures, comentat amb la comissió d’hisenda i les persones que porten la comptabilitat i 

després de saber el circuït i controls que passa una factura abans de la seva aprovació, 

control de compra, responsable del regidor, hisenda, secretari,comptable i finalment 

s’arxiva, creuen que és millor per tots revisar la factura quan ja estigui arxivada. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, poder no s’ha expressat bé, només 

vol una relació de les factures que constin a la junta de govern. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM entén la postura de la Ramona i 

també la resposta del secretari, són coses que no es plantegen fins que en tens 

necessitat. Hi veu dues possibles solucions, si no està canviat, quan va entrar el Josep 

Boqué va instaurar el sistema de que al mateix moment d’entrar les factures al programa 

ja surt un resum, que és el que aprova la junta de govern, es podria fer l’arxiu i enviar. 

El secretari, confirma que no hi ha cap problema en envia aquest resum de les factures 

com un annex més a les actes. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, en referència al pla de vialitat de  

l’escola bressol i l’escola de musica, hi ha rumors que s’està actuant, ens podríeu explicar 

quins acords heu arribat ho que heu fet. 
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El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que de moment el que s’ha fet en les escoles, es 

rebaixar els sou bruts, un 15 o 16 % més o menys, s’ha reajustat les hores que feien 

principalment a l’escola bressol, s’ha passat de fer 8 hores a fer-ne 6 i així s’ha pogut 

ajustar un 25% l’import dels salaris. En els actes organitzats per l’ajuntament que hi hagi 

actuacions musicals, aquestes aniran a càrrec de l’escola de música. El preu del segon 

instrument serà al mateix preu que el primer. De moment aquesta és la línea. 

El Sr. Gassó, 2n. tinent d’alcalde, fa l’aclariment que on realment és notarà serà en els 

balanços de final d’any, per això en l’ordenança no han volgut reflexar el canvi de preus 

com es feia normalment, perquè els professors i directors donen el preu per curs, si ara 

es canvien les ordenances ens trobaríem al gener que la paraula donada la trencàvem, 

parlat amb ells, s’ha vist bé de fer-ho al maig i així al juny donar preus pel curs vinent, i 

és podrà indicar a les ordenances noves. La rebaixa de dues hores al personal de l’escola 

bressol no implica menys servei, si no que s’ha reestructurat la gent i podrem arribar a 

baixar el dèficit de l’escola un 50%, el resultat d’aquesta actuació és podrà valorar d’aquí 

un any. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, afegeix que un dels principals objectius que tenen és no tenir 

que acomiadar a ningú, per això amb el diàleg han arribat a aquests acords 

El Sr.Gassó, 2n. tinent d’alcalde ,diu que han vist correcte que tots tinguin un sou abans 

de que algú se’n vagi al carrer, fent aquest reajustament és compleix igualment les ràtios 

amb aquesta jornada de sis hores. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, primer un prec, crec que serà 

fàcil és en referència al que ja havíem comentat a l’últim ple sobre els correus electrònics 

a la pàgina web de l’ajuntament, enviat al Ramon, amb còpia al Miquel Angel 

d’informàtica, vam passar les nostres adreces de correu, recordar-vos si podrien 

aparèixer els nostres correus electrònics al llistat de regidories que hi ha a la pàgina web. 

En segon lloc una pregunta, en relació a la castanyada ens preguntaven sobre el 

pressupost d’aquesta festa com havia quedat, els altres anys era una activitat que no 

costava res a l’ajuntament, tret de les despeses de llum i calefacció, perquè el menú 

l’assumia el vilatà a l’inscriure’s i l’escenari anava a càrrec del que portava la barra o del 

bar del pavelló, si era el cas, no sabem doncs si en aquest cas hi hagut un increment 

amb el pressupost ja que hi hagut dos orquestres o grups. En relació amb tot això, com 

un advertiment o també si us pot servir d’ajuda es va notar que la gent fumava dins del 

pavelló sabem que és un tema difícil de controlar, però també hi pot haver sorpreses 

desagradables per part de l’ajuntament perquè s’està fumant en un lloc públic. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que en referència al comentari de que és fumava al 

pavelló, tenia de ser a partir de les tres de la matinada perquè fins aquella hora i durant 

tot el sopar, la gent sortia a fumar al carrer. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, afirma que també li van comentar 

que es fumava per la castanyada. 

El Sr.Gassó, 2n. tinent d’alcalde, diu que a partir de les tres de la matinada quan va 

entrar el jovent podria ser que s’hagués fumat és una situació difícil de controlar, però 

voldria recordar que aquests anys passats, al dinar de Sant Isidre també s’ha fumat. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, ho comentar només  perquè a 

l’últim temps de la legislatura passada va arribar una denúncia posada per un particular 

denunciant el fet de que al pavelló es fumava, només perquè es tingui en compte. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que fa bé de dir-ho i que ho tindrà en compte per 

quan es faci activitats d’aquest tipus es mirarà de corregir, respecte a la qüestió 

econòmica preguntada abans la despesa de la castanyada va ser de 1500€. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, per comentaris que hem rebut 

sobre el pla de joventut, pla aprovat pels anys 2010 i 2011 per import d’uns 16.000€, 

una part es va executar durant l’any 2010 i l’altra part s’havien d’executar durant l’any 

2011, tot això és gestionava a través de la taula de participació de joventut, eren els 
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joves que proposaven les activitats que es feien, a la primera meitat d’any la legislatura 

passada ser que es van fer una part d’aquestes activitats previstes, entenc que quedava 

pressupost pendent per la resta de l’any, però membres de l’antiga taula de participació 

ens han comentat que s’ha parat i no sabem si s’ha parat el pla de joventut amb general, 

si tampoc s’han justificat les factures, desconeixem com està el tema. 

La Sra. PONS, regidora, respon que la memòria del pla de joventut del 2011 està feta 

entregada i estem pendent del cobrament dels diners que falten, només dir que els 

tècnics del consell ens demanaven un import econòmic per fer l’assessorament i 

l’ajuntament va decidir aturar-ho i així de moment tancar el cicle del pla local. Ens van 

comentar que hi havia una taula de participació pendent, però al no continuar amb 

l’assessorament tècnic del consell es va decidir de deixar-ho, esperant el pròxim pla local 

de joventut que serà anual, i aleshores tornar a engegar les reunions i estudiar la 

viabilitat del pla local de joventut, si és necessari tornar a obrir el cicle de taules de 

participació es farà, tenim constància de que funcionava  bé i no hi ha cap motiu 

transcendent per no fer-ho. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, en un futur caldria tenir en 

compte la taula de participació del jovent, ja que era una de les taules que funcionava i 

la gent implicada col·laborava organitzant les activitats i finalment entenc que no s’han 

exhaurit els 6000€ que hi havia per aquest any. 

La Sra. PONS, regidora, diu que les activitats que s’han fet son Descobreix Bellpuig, 

l’activitat de Carnaval i Emocionat a Bellpuig, activitats ja programades abans del canvi 

de govern. Tot i que no subvenciona l’import total de l’activitat. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM , comenta que si una cosa té de 

bo el pla de joventut, és que les despeses són del tot subvencionades i pel que em dius 

ha quedat algun romanent pendent d’exhaurir . 

La Sra. PONS, regidora, respon que l’objectiu era tancar el pla local de joventut amb les 

activitats que hi havia programades, i poder realitzar de cara a l’any vinent un pla local 

amb activitats per poder executar tota la subvenció.  

 

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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