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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 10 DE MAIG DE 2011 
Identificació de la sessió 
Núm.: 3/11 
Caràcter: ordinari 
Data: 10-05-2011 
Horari: de 21,02 a 22,05 hores  
Lloc: Sala de Plens Municipal  
 
Hi assisteixen: 
Sr. Ramon Jounou i Baldrich, alcalde. 
Sra. M. Dolors Pujol i Gomà, 1a. tinent d’alcalde. 
Sr. Ramon Salla i Roig, 2n. tinent d’alcalde. 
Sr. Rossend Cots i Pallarés, 3r. tinent d’alcalde. 
Sr. Xavier Salla i Simó, regidor. 
Sr. Ramon Forcat i Mata, regidor. 
Sr. Ramon Torres i Bosch, regidor i portaveu grup de CiU. 
Sra. M. Gloria Roig i Escudero, regidora. 
Sr. Salvador Bonjoch i Guim, regidor.  
Sr. Xavier Berengué i Pallàs, regidor.  
Sr. Ramon Gassó i Brufau, regidor. 
Sra. Gemma Majós i Cosialls, secretària. 
 
Ordre del dia 
I.- Lectura i aprovació esborrany acta sessió anterior 
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels principals acords de la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia. Ratificacions   
IV.- Aprovació verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig 
V.- Aprovació Pla de Protecció Civil de Bellpuig per al Risc d’Accident en el Transport de Mercaderies Perilloses   
VI.- Aprovació inicial Projecte Constructiu del col·lector d’impulsió d’aigües residuals del sector industrial “El 
Fontandó” al terme municipal de Bellpuig (Urgell) 
VII.- Aprovació de la rectificació de la localització de la Fita Primera comuna als municipis de Bellpuig, 
d’Anglesola i de Barbens, de la localització de les Fites Segona i Quarta, i de la descripció de la línia de terme 
entre les Fites Primera i Tercera, i Quarta i Cinquena, contingudes en l’acta de les operacions de delimitació de 
data 27 d’octubre de 2008 entre els termes municipals de Bellpuig i d’Anglesola   
VIII.- Aprovació de la rectificació de la localització de la Fita Segona comuna als municipis de Bellpuig, de 
Barbens i d’Anglesola continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 13 d’octubre de 2008 entre 
els termes municipals de Bellpuig i de Barbens   
IX.- Autorització de la concertació d’una operació de tresoreria de l’EPE BSM 
X.- Ratificació Conveni d’ajut econòmic anual per part de l’Ajuntament de Bellpuig a favor de la Parròquia Sant 
Nicolau de Bellpuig 
XI.- Adhesió Declaració del Dia del Municipi 2011  
XII.- Precs i preguntes  
 
Desenvolupament de la sessió 
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari, en el moment de donar inici a la sessió no hi són presents els 
regidors del grup municipal de CiU. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple el primer punt de l’ordre 
del dia.  
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 15 de març de 2011 es dona per llegit de conformitat amb 
el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, i és aprovat per unanimitat dels assistents, en els seus 
termes. 
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En aquests moments s’incorporen al Ple els regidors del grup municipal de CiU, essent les 21,04 hores. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
El senyor alcalde vol informar en referència a les qüestions més rellevants d’impacte social o econòmic. Afegeix que 
en un moment de crisi econòmica com l’actual, l’Ajuntament segueix apostant per al foment de l’ocupació, com ja 
es va dir en l’anterior Ple dels onze plans d’ocupació desenvolupats, a iniciativa de l’Ajuntament i subvencionats per 
la Generalitat, des de el 15 de novembre al 15 de maig, en el Ple d’avui també es pot informar que vuit persones 
més continuaran gaudint-se d’aquests plans d’ocupació durant 6 mesos.    
Pel que fa a les obres de remodelat dels porxos de la Plaça Sant Roc de Bellpuig, aquestes s’han obert al públic, 
essent unes de les obres amb què es pretén potenciar la preservació i promoció del patrimoni arquitectònic. També 
ha entrat en funcionament l’omplidor de botes de la carretera de Belianes, va ser la primera setmana del mes de 
maig quan es va posar en funcionament tot l’aspecte de control informàtic i d’identificació dels usuaris, tractant-se 
d’una obra englobada dins la línia d’estalvi econòmic i mediambiental.  
Respecte a les actuacions d’acció cívica i de cohesió social, cal dir que les obres festes al Casal d’Entitats Carme 
Serra entraran en funcionament coincidint amb la jornada electoral i amb l’objectiu d’afavorir la unificació i control 
de les meses per part del personal funcionari de la casa.    
Una altra de les mesures d’estalvi econòmic important i d’eficiència tècnica és el procés per a l’adjudicació del 
servei d’aigua potable, mitjançant concessió i gestió indirecta, que es va aprovar per unanimitat en el Ple anterior i 
que en aquest període entre plens la Junta de Govern Local ha anat tirant endavant, ahir mateix es va reunir la 
Mesa per a fer la proposta d’adjudicació, l’adjudicació serà aprovada per la Junta de Govern Local i entrarà en 
funcionament durant els propers mesos. 
Respecte a la Festa dels Dolors i a la convocatòria del Premi Valeri Serra, importants al municipi de Bellpuig, val la 
pena deixar constància de l’agraïment a la implicació de totes les persones que, d’una manera o altra, ajuden a fer 
possible el manteniment de les tradicions al nostre municipi. Vol recordar que aquest és el darrer Ple ordinari 
d’aquesta legislatura, aleshores, a la darrera part del Ple i com a cloenda del mateix dirigirà unes paraules a la 
Corporació municipal, que serveixin de valoració i de comunicat.  
 

III. DONAR COMPTE DELS PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA. RATIFICACIONS 
A continuació, es dóna lectura de les resolucions d’alcaldia i principals acords de la Junta de Govern Local, aprovats 
des de la darrera sessió ordinària: 

 Resolució 11/03/11, convocatòria de sessió plenària ordinària.  

 Resolució 21/03/11, inici expedient de contractació per a l’adjudicació de la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana, mitjançant gestió indirecta i en règim de 
concessió.  

 Resolució 05/04/11, designació membres mesa de contractació per a l’adjudicació de la gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana, mitjançant gestió indirecta i en règim 
de concessió.  

 Resolució 08/04/11, aprovació definitiva de projecte bàsic i d’execució de les obres de consolidació 
estructural del Molí Vell de Bellpuig.   

 Resolució 29/04/11, aprovació definitiva de avantprojecte d’explotació del servei municipal d’aigua potable 
del municipi de Bellpuig.  

 Resolució 03/05/11, aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011.  

 Resolució 03/05/11, aprovació convocatòria concurs oposició per cobrir una plaça de vigilant auxiliar de 
policia.  

 Acord JGL. 08/03/11, permís ambiental municipal per l’activitat de David Pallàs Solà, annex III. 

 Acord JGL. 15/03/11, fixació de l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 2011. 

 Acord JGL. 22/03/11, atorgament a Telefònica Mòbiles España, SA, llicència ambiental per exercir l’activitat 
de Estació Base de Telefonia Mòbil.  

 Acord JGL. 22/03/11, aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, per a l’adjudicació de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de 
Bellpuig i Seana, mitjançant gestió indirecta i en règim de concessió.  
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 Acord JGL. 29/03/11, autorització XXVII Marxa Ecològica i per la Pau. 

 Acord JGL. 29/03/11, permís ambiental municipal per l’activitat de bar cafeteria a nom de Manuel Molina 
Ortiz, annex III. 

 Acord JGL. 29/03/11, llicència municipal d’obertura per a l’activitat d’oficina d’assessorament fiscal, 
comptable, laboral i jurídic a nom de Gest Tàrrega SCP. 

 Acord JGL. 05/04/11, aprovació Moció de suport a l’Ajuntament de les Borges Blanques.    

 Acord JGL. 12/04/11, aprovació 7a certificació de la 2a Fase de rehabilitació de l’edifici “Casa Valeri Serra”, 
per a hotel d’entitats: acabats i instal·lacions. 

 Acord JGL. 19/04/11, aprovació finalització expedient aprovació prèvia de llicència d’obres en SNU – Xavier 
Garulo, SL.   

 Acord JGL. 19/04/11, atorgament a Sistemes Electrònics Progrés, SA, llicència ambiental per exercir 
l’activitat de Fabricació de materials electrònics.     
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions i dels acords anteriors.   
 

IV. APROVACIÓ VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM) DE BELLPUIG 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 30 de desembre 
de 2009, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellpuig, essent aprovat 
provisionalment, en la sessió plenària de data 18 de gener de 2011, i tramés a la Comissió d’Urbanisme de 
Lleida, la qual en la seva sessió de data 10 de març de 2011 va aprovar-lo definitivament supeditant-ne la seva 
publicació i posterior executivitat a la presentació d’un Text Refós, amb un seguit de consideracions 
administratives. Redactat el Text Refós requerit, complint amb les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme, es 
proposa al Ple verificar aquest Text Refós.   

 El senyor Ramon Torres manifesta que reitera el que sempre havien dit: que estan en contra d’aquest 
POUM, que “no és el nostre, és el vostre”. S’ha fet modificacions, però són coherents i hi votaran en contra. 
Afegeix que les presses sempre són una mala companyia i, en aquest cas, els 50 punts que s’han hagut de 
rectificar s’han rectificat de manera molt ràpida; resta veure com acabarà tot. Continua dient que van tenir 
accés a la informació, van poder disposar-ne a partir de divendres passat, com van demanar, però tota aquesta 
gran quantitat d’informació és impossible assimilar-la, van agafar el plànol general, on van veure que s’havien 
rectificat coses, però reitera que “aquest no és el nostre POUM, és el vostre”. 

 El senyor alcalde manifesta al públic assistent que no es poden fer al Ple municipal ni afirmacions ni 
assentiments, per al seu normal funcionament cal continuar el desenvolupament del Ple amb tranquil·litat, i no 
es pot donar suport ni en positiu ni en negatiu, les manifestacions es poden desenvolupar fora de la sala de 
plens, cal seguir el Ple amb el silenci que hi ha hagut fins ara, i celebra que pugui haver-hi assistència als plens, 
com ha passat en els dos plens del total dels quaranta que s’han fet al llarg d’aquesta legislatura. Continua 
dient que el senyor Ramon Torres ha dit: “no és el nostre POUM, és el vostre”, i és cert que aquest equip de 
govern va trobar un POUM obert a sobre de la taula, a principis de legislatura, i va tenir el repte de tirar-lo 
endavant, ja que només s’havien iniciat uns petits passos previs en la darrera legislatura. L’actual equip de 
govern pot pensar que ha tingut la sort o la desgràcia de trobar-se en aquesta situació, però poden afirmar que 
han assumit aquesta responsabilitat tècnica i aquest compromís institucional de dotar el municipi d’una eina 
urbanística com el POUM, que per normativa gairebé és exigible a tots els municipis tenir un POUM, tal i com 
insta la Llei d’urbanisme de la Generalitat. Durant anys s’havia pogut donar la culpa a les Normes Subsidiàries 
de l’any 1982, i potser s’havia pogut dir que tot ho arreglaria el nou POUM. Possiblement a partir d’ara algú 
pugui dir que no es pot arreglar perquè es va aprovar en aquesta legislatura, però l’actual equip de govern ha 
tingut la valentia de tirar endavant tot aquest procés. A ningú li agrada enfrontar-se amb la gent. Els regidors 
de l’actual equip de govern l’única motivació que han tingut ha estat la de dotar al municipi d’una eina 
adaptada als temps actuals. És cert que es podien haver recollit totes les al·legacions, que això potser hagués 
generat un clima de tranquil·litat, d’amiguisme, a la població, però aquest equip de govern ha tingut la 
responsabilitat tècnica de saber aplicar les al·legacions al document i saber que per tal de tirar-lo endavant no 
era només únicament la proposta de l’Ajuntament, sinó que també s’havia de tenir en compte el vist-i-plau de 
la Comissió d’Urbanisme de Lleida i de tots els informes tècnics. Es podia donar un escenari en què l’equip 
redactor i els arquitectes municipals haguessin considerat una gran quantitat d’al·legacions, que hagués 
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generat una gran quantitat d’expectatives, i que la Comissió Territorial d’Urbanisme ho hagués fet tirar 
endarrera. L’equip de govern en aquest procés han sigut realista i ha plasmat sobre el document allò que es 
podia plasmar i que tècnicament venia avalat. No hi ha pressa ni cap motivació personal d’acabar el POUM en 
un moment donat, però cal tenir en compte que se segueixen els passos i la Comissió d’Urbanisme, formada 
per una gran quantitat de tècnics, la comissió tècnica i la institucional, en què hi participen gairebé tots els 
representants dels Departaments de la Generalitat i representants de les administracions de l’Estat, de 
carreteres, de ferrocarrils, ho aprova definitivament, en la passada sessió del mes de març, condicionat a 
prescripcions, i que si aquestes prescripcions haguessin estat substancials, aquest POUM no s’hagués aprovat 
definitivament. I si es llegeixen amb deteniment aquestes 50 prescripcions es poden acabar resumint en uns 10 
punts importants, són correccions puntuals de detall sobre el document en el qual es busca aquesta precisió 
per acabar anant al Text Refós del Pla Urbanístic d’Ordenació Municipal de Bellpuig. El portaveu del grup 
municipal de CiU ha dit que no era el seu POUM, però ell, com alcalde, té l’obligació de dir que és el seu POUM 
i han tingut la sort o la desgràcia de poder-lo tirar endavant. El POUM que avui s’aprova no és un POUM 
definitiu, durant el següent any que està aprovat, en tots els municipis es van introduint modificacions per 
adaptar-lo a les necessitats puntuals que, a nivell d’execució poden anar tenint els ciutadans. Cal entendre el 
POUM com un document de planificació, el desenvolupament del planejament derivat ja anirà marcant aquells 
detalls en què s’anirà arribant i que potser a hores d’ara és el que preocupa a la gent i al grup municipal de CiU.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que el seu grup hagués participat en aquest POUM si l’equip de 
govern, des d’un inici, hagués agafat l’avanç que es va aprovar l’anterior legislatura que, si mal no recorda, 
només tenia dues al·legacions en contra, però aquell avanç es va desmuntar tot i es va treballar en una altra 
direcció, per això el grup municipal de CiU, des d’un principi, es va mostrar en contra del que estava treballant 
l’equip de govern, perquè entenien que una cosa que la gent havia entès i que tenia un cert fons que tothom 
veia positiu, no tenien perquè desmuntar-ho de la forma que es va desmuntar. S’ha fet el POUM i l’equip de 
govern té majoria en la votació per aprovar-lo i tot i el vot en contra del grup municipal de CiU, al ser 
minoritari, no serveix de res, però volen deixar constància del que fan pel bé del poble.      

 El senyor alcalde exposa en referència a l’avanç aprovat, que en els contactes tinguts amb la Comissió 
Territorial d’Urbanisme i els diferents organismes que han informat, els van manifestar que el POUM de 
Bellpuig no tenia massa maniobra per a fer grans elocubracions, les zones de creixement prioritàries eren unes 
i tothom quan veu el mapa de Bellpuig les intueix, la orografia és una i més enllà el marge de maniobra era poc. 
La informació hi ha estat, s’hi ha pogut participar, ha estat obert a tots els grups municipals i hi ha hagut el 
compromís institucional de deixar la feina acabada.   
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió de data 30/12/09 va aprovar inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, essent aprovat provisionalment en sessió plenària de 
data 18/01/11, i tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de data 10 de març de 2011, va aprovar 
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un Text Refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que havia atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorporés les 
prescripcions determinades a l’acord de la CTU de Lleida. 
Donat que s’ha redactat el Text Refós requerit, complint amb les prescripcions de l’acord de la CTU de Lleida. 
Vista la documentació que figura a l’expedient.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Verificar el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, redactat per 
ARKU 3 - ARQUITECTURA SL, que incorpora les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida, de data 10 de març de 2011, i els ajustos no substancials i esmenes d’errades materials 
explicitats en el document adjunt anomenat “Justificació dels ajustos en el document urbanístic del POUM”.   
Segon.- Trametre aquest Text Refós, per duplicat exemplar, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida.  

 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. 
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V. APROVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE BELLPUIG PER AL RISC D’ACCIDENT EN EL TRANSPORT 
DE MERCADERIES PERILLOSES  

 El senyor alcalde presenta el punt dient que atesa la necessitat que Bellpuig disposi d’un Pla de 
Protecció Civil pel fet de l’existència de vies amb cert volum de trànsit, i que hagi d’estar totalment actualitzat i 
adaptat a la normativa vigent. Aquest document tècnic és una eina important per tal de preveure i actuar 
davant situacions d’urgències que es poguessin produir en la localitat per a donar instruccions d’actuació. En el 
desenvolupament d’aquesta legislatura no s’ha treballat de forma molt àmplia els aspectes de protecció civil, 
però s’ha intentat complir els mínims de tenir els plans aprovats i actualitzats aprofitant les subvencions de la 
Generalitat. 

 El senyor Ramon Torres manifesta que troben correcte que es revisin i actualitzin els Plans de Protecció 
Civil, que cal aprovar els que calgui, i que hi votaran a favor.   
Atesa la necessitat que l’Ajuntament de Bellpuig disposi d’un Pla de Protecció Civil per al Risc d’Accident en el 
Transport de Mercaderies Perilloses totalment actualitzat, per tal de donar compliment a la normativa vigent. 
Atès que aquest document tècnic ha de ser una eina important per tal de preveure i actuar davant possibles 
situacions d’emergència que es puguin produir a la localitat, donant instruccions d’actuació en cas d’accident. 
Vist el Pla de Protecció Civil per al Risc d’Accident en el Transport de Mercaderies Perilloses, redactat per Arum, 
Serveis Ambientals.  
Vistes les previsions contingudes al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals.  
Per tot això,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.-Aprovar el Pla de Protecció Civil de Bellpuig per al Risc d’Accident en el Transport de Mercaderies 
Perilloses, totalment actualitzat, redactat per Arum, Serveis Ambientals. 
Segon.- Autoritzar plenament a Ramon Jounou i Baldrich, alcalde - president de l’Ajuntament, per tal de signar 
la documentació necessària per a l’execució del present acord.  
Tercer.- Fer tramesa d’aquest acord, amb els exemplars corresponents del Pla aprovat, a la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya per tal que procedeixi a la seva homologació i, posteriorment, a la seva inscripció 
en el Registre General de Plans de Protecció Civil. 

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

 
VI. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL COL·LECTOR D’IMPULSIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS DEL SECTOR INDUSTRIAL “EL FONTANDÓ”AL TERME MUNICIPAL DE BELLPUIG (URGELL) 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es tracta de portar a terme el tràmit administratiu, però que 
el que licitarà l’obra serà INCASÒL. 

 El senyor Ramon Torres manifesta que té entès que aquest col·lector anirà paral·lel a la variant de 
Vilanova, considera que aquest traçat és més correcte que el que estava projectat abans, ja que anirà a parar al 
col·lector que va directe a la depuradora i passa per sobre el Reguer. Ho troben bé, i hi votaran a favor.   

 El senyor alcalde exposa que l’aprovació d’aquest projecte coincideix amb una reunió que va haver-hi la 
passada setmana entre ACA i INCASÒL. Al mes de setembre està previst que es liciti l’obra.        
Vist el Projecte Constructiu del col·lector d’impulsió d’aigües residuals del sector industrial “El Fontandó” al 
terme municipal de Bellpuig (Urgell), redactat per INCASÒL, Institut Català del Sòl,  amb un pressupost de 
159.654,69 euros (IVA exclòs).   
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, supervisió, 
aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’article 105 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, la tramitació 
del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de 
règim local. 
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 



 20110510ACTAPLE 
 

6 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Constructiu del col·lector d’impulsió d’aigües residuals del sector 
industrial “El Fontandó” al terme municipal de Bellpuig (Urgell), redactat per INCASÒL, Institut Català del Sòl, 
amb un pressupost de 159.654,69 euros (IVA exclòs).   
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant edictes 
publicats al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, als efectes d’examen i presentació de reclamacions. En el 
supòsit que no se’n presentin cap durant aquell termini, es considerarà aprovat definitivament el projecte. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde o regidor en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a 
signar aquells documents que es puguin derivar de l’acord anterior.  

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de regidors de la Corporació.  
 
VII. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ DE LA FITA PRIMERA COMUNA ALS 
MUNICIPIS DE BELLPUIG, D’ANGLESOLA I DE BARBENS, DE LA LOCALITZACIÓ DE LES FITES SEGONA I 
QUARTA, I DE LA DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA DE TERME ENTRE LES FITES PRIMERA I TERCERA, I 
QUARTA I CINQUENA, CONTINGUDES EN L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DE DATA 27 
D’OCTUBRE DE 2008 ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I D’ANGLESOLA 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que tant d’aquest punt com del proper es pot fer l’explicació 
conjunta, tot i que la votació de cada un dels punts es farà de forma separada. Afegeix que hi ha hagut una 
petita correcció en la ubicació d’una fita i la simplificació en la senyalització de tres termes municipals. Per 
resumir-ho cal dir que s’eliminarà la Fita 2 als termes de Bellpuig i Barbens i s’ubicarà una nova fita entre els 
termes d’Anglesola i Barbens, així mateix, es reubicarà una nova fita F1 en la línia de terme entre Anglesola i 
Bellpuig, però això no comportarà cap reducció de metres quadrats de terme municipal . 
(Antecedents): 
 - acord de ple d’inici de l’expedient i nomenament de la CMD. 
 - acta de les operacions de delimitació signada en data 27 d’octubre de 2008. 
 - acord de ple d’aprovació de l’acta de delimitació. 
Arran del procés d’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme entre els termes municipals de 
Bellpuig i d’Anglesola i de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Anglesola i de Barbens, 
s’ha constatat una incoherència en la localització de la fita F1 comuna als termes municipals de Bellpuig, 
d’Anglesola i de Barbens, així com en les localitzacions de les fites F2 i F4 i en la descripció de la línia de terme 
entre les fites F1 i F3, i F4 i F5, contingudes en l’acta de les operacions de delimitació de data 27 d’octubre del 
2008 entre els termes municipals de Bellpuig i d’Anglesola. 
D’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la rectificació de la localització de la fita F1 comuna als termes municipals de Bellpuig, 
d’Anglesola i de Barbens, de les localitzacions de les fites F2 i F4 i de la descripció de la línia de terme entre les 
fites F1 i F3, i F4 i F5, contingudes en l’acta de les operacions de delimitació de data 27 d’octubre del 2008 
entre els termes municipals de Bellpuig i d’Anglesola, que ha de quedar descrita de la manera següent: 
Fita 1: se situa a la Causa Pia, a l’eix de l’antic traçat de la sèquia de Seana. Aquesta fita també és comuna amb 
el municipi de Barbens. Les coordenades UTM ED 50 31T són: X: 335745,0 i Y: 4615267,6. 
Fita 2: se situa a la Plana, a l’eix del camí de Cal Pepito, a uns cent cinquanta metres de la Granja Pavia. La línia 
de terme reconeguda entre les fites primera i segona és l’eix de l’antic traçat de la sèquia de Seana fins al punt 
de coordenades UTM ED 50 31T: X: 335794,0 i Y: 4615220,4, i des d’aquest punt continua en línia recta fins a la 
fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 335797,8 i Y: 4615112,1. 
Fita 3: se situa a les Cases de Barbens, al marge oest d’un camp de conreu, a uns dos-cents vint metres a l’est 
de les cases de Barbens i en una marcada corba amb angle recte que fa el camí de Cal Pepito. La línia de terme 
reconeguda entre les fites segona i tercera discorre per l’eix del camí de Cal Pepito i fins a trobar la 
perpendicular traçada des de la fita quarta, per la qual segueix fins a trobar la fita. Les coordenades UTM ED50 
31T són: X: 336028,4 i Y: 4615015,2. 
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Fita 4: se situa al Pla del Bosc, a l’eix del camí dels Pals o carrerada de Bellpuig, a uns tres-cents metres al sud-
oest del Mas Florenç. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre 
totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 335842,2 i Y: 4613859,6. 
Fita 5: se situa a la Plana de Dalt, a l’eix del camí dels Pals o carrerada de Bellpuig, a uns cent quinze metres al 
nord-est de la Torre del Colom. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és l’eix del camí 
de Pals o carrerada de Bellpuig. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 336749,9 i Y: 4611797,3. 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i als ajuntaments 
d’Anglesola i de Barbens. 
Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les actuacions 
necessàries per fer efectius aquests acords. 

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

 
VIII. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ DE LA FITA SEGONA COMUNA ALS 
MUNICIPIS DE BELLPUIG, DE BARBENS I D’ANGLESOLA CONTINGUDA EN L’ACTA DE LES 
OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2008 ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS 
DE BELLPUIG I DE BARBENS 
(Antecedents): 
 - acord de ple d’inici de l’expedient i nomenament de la CMD. 
 - acta de les operacions de delimitació signada en data 13 d’octubre de 2008.  
 - acord de ple d’aprovació de l’acta de delimitació. 
Arran del procés d’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme entre els municipis de Bellpuig i 
de Barbens i de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Anglesola i de Barbens s’ha 
constatat una incoherència en la localització de la fita segona comuna als termes municipals de Bellpuig, de 
Barbens i d’Anglesola, continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 13 d’octubre del 2008 
entre els termes municipals de Bellpuig i de Barbens. 
D’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la rectificació de la localització de la fita segona comuna als termes municipals de Bellpuig, de 
Barbens i d’Anglesola, continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 13 d’octubre del 2008 
entre els termes municipals de Bellpuig i de Barbens, que ha de quedar descrita de la manera següent: 
Fita 2: se situa a la Causa Pia, a l’eix de l’antic traçat de la sèquia de Seana. La línia de terme reconeguda entre 
les fites primera i segona és l’eix de l’antiga sèquia de Seana. Aquesta fita també és comuna al municipi 
d’Anglesola. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 335745,0 i Y: 4615267,6. 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i als ajuntaments de 
Barbens i d’Anglesola. 
Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les actuacions 
necessàries per fer efectius aquests acords. 

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

 
IX. AUTORITZACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA DE L’EPE BSM 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que es tracta d’un tràmit financer administratiu. Aquesta 
operació de tresoreria es renova anualment per part de BSM, i s’ha exigit, des de l’entitat bancària, que 
estigués autoritzada per l’Ajuntament.  

 El  senyor Ramon Torres manifesta que és necessari que l’EPE BSM concerti una operació de tresoreria, 
doncs aleshores cal autoritzar la seva concertació i, per tant, hi votaran a favor.    
Vist l’expedient instruït per a la concertació d’una operació de tresoreria per poder atendre necessitats 
transitòries de tresoreria de l’EPE BSM, derivades de les diferències en els terminis de venciment dels 
pagaments i ingressos municipals. 
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Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat en l’article 51 del RDL 2/04, text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte el que disposen els estatuts de l’EPE BSM. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Autoritzar a l’EPE BSM la concertació d’una operació de tresoreria per import de 190.000,00 €, amb 
l’entitat bancària Banc Santander, SA, mitjançant compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les 
següents condicions: 
a) Import:    190.000 €. 
b) Interès:    Euribor 3 Mesos + 2,50% diferencial  
c) Comissió d’obertura:   0,50 % 
d) Comissió d’estudi:   0,00 % 
e) Comissió per no disponibilitat:  0,35 % 
f) Termini de cancel·lació:   31/12/2011 
g) Fedatari:    Secretari municipal 
Segon.- En la previsió d’ingressos i despeses vigent de l’EPE BSM es preveuen les quantitats necessàries per 
atendre el pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria.  
Tercer.- Afectar els ingressos procedents de les aportacions corrents que li efectua l’Ajuntament de Bellpuig, i 
d’altres administracions, en garantia de l’operació de tresoreria a concertar. 
Quart.- 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 l’article 5 de l’Odre 
ECF/138/2007, de 27d’abril de 2007, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
Cinquè.- Facultar al alcalde - president, perquè signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme el 
present acord. 

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

 
X. RATIFICACIÓ CONVENI D’AJUT ECONÒMIC ANUAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG 
A FAVOR DE LA PARRÒQUIA SANT NICOLAU DE BELLPUIG 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que en el redactat d’aquest Conveni es va incorporar la 
ratificació del mateix pel Ple. Afegeix que en aquest Conveni s’engloba el tema de l’allotjament de l’antena de 
ràdio, el fet de possibilitar les visites turístiques i els accessos als controls de llum, la col·laboració a l’hora 
d’allotjar actes culturals del municipi, i una part també va com ajut a la conservació del patrimoni cultural del 
municipi. El Conveni té una importància més institucional que econòmica. També cal dir que hi ha un altre 
conveni signat entre l’Ajuntament i Càritas Parroquial. 

 El  senyor Ramon Torres manifesta que entén que és una bona solució arribar a un pacte així, de 
caràcter anual.  

 El senyor alcalde exposa que es va signat un Conveni inicial,amb el Mossèn Miquel Xandri, que recollia 
un import menor, i ara, reactivant el tema de les visites turístiques i alguna altra instal·lació que hi havia al 
campanar, es va creure convenient actualitzar la quantitat i els signants, i donar-li una continuïtat.    
Vist el Conveni d’ajut econòmic anual per part de l’Ajuntament de Bellpuig a favor de la Parròquia de Sant 
Nicolau de Bellpuig, signat en data 3 de gener de 2011, el qual té una vigència il·limitada. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Ratificar el Conveni d’ajut econòmic anual per part de l’Ajuntament de Bellpuig a favor de la Parròquia de Sant 
Nicolau de Bellpuig, signat en data 3 de gener de 2011.  

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

 
XI. ADHESIÓ DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI 2011 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que el dia 19 d’abril es va celebrar el Dia del Municipi organitzat 
conjuntament per la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, donant-se el fet que aquest 
any es complia els 30 anys de les dues associacions, es va fer un manifest conjunt en el que s’apostava per la 
defensa de l’espasi públic, la cohesió social i territorial, que és el que continuen reivindicant tots els pobles i 
ciutats de Catalunya, donant suport a la tasca diària dels regidors i dels càrrecs electes i dels ajuntaments com a 
institucions per a la defensa dels interessos dels ciutadans.  
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DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI 2011 
"La nostra política no copia les lleis dels països veïns, sinó que som la imatge que altres imiten. Es diu 
democràcia, perquè no tan sols uns pocs sinó uns molts poden governar. Si observem les lleis, aporten justícia 
per igual a tothom en les seves disputes privades; pel nivell social, l'avanç en la vida pública depèn de la 
reputació i la capacitat, no estan permès que les consideracions de classe interfereixin amb el mèrit. Tampoc la 
pobresa interfereix, doncs que si un Home pot servir a la polis no se li rebutja per la seva condició." 
Aquestes paraules van ser pronunciades ara fa més de dos mil cinc-cents anys per Pericles i són un elogi de la 
democràcia de !'àgora, la que s'acorda pels ciutadans des de la polis, des de la defensa de l'espai públic i de la 
cohesió social i territorial, la mateixa que avui reivindiquem des dels nostres pobles i ciutats. 
Ara fa 32 anys, els Ajuntaments celebràvem la festa de la democràcia, amb la participació de la ciutadania a les 
primeres eleccions als ajuntaments democràtics. Alguns dels pioners d'aquell compromís ens acompanyen avui 
i mereixen el nostre agraïment, reconeixement i compromís. Per això, aquest homenatge que els fem avui és 
també la renovació del nostre compromís. El renovem exigint la dignificació dels càrrecs electes amb 
l'aprovació d'un Estatut de I'Electe que reconegui la tasca institucional dels milers d'electes del nostre país que 
representen els seus veïns treballen amb il·lusió, des del debat i el diàleg sobre l'esdevenidor dels seus 
territoris pensant no en les properes eleccions sinó en com será Catalunya, des dels seus municipis, per a les 
properes generacions. 
Avui, més que mai, parlar dels municipis és parlar del país. És parlar que tothom, visqui on visqui, ha de tenir 
les mateixes possibilitats de progressar i promocionar-se individualment i col·lectivament. Els municipis són el 
puntal del país, des dels governs locals s'exerceix la democràcia. Alcaldes i regidors assumeixen les seves 
responsabilitats en els afers públics sacrificant la conciliació de la seva vida familiar o el seu desenvolupament 
professional pel seu compromís amb el futur del seu poble i amb Catalunya, el seu país. 
És aquesta voluntat de servei, aquesta vocació de treballar en la gestió dels afers de la vida pública, la que 
volem defensar amb senzillesa i orgull en aquest acte perquè defensar els municipis significa la defensa de la 
gent, de les persones que hi viuen, que és la nostra raó d'ésser. 
Treballem, des de l'autonomia local per la cohesió social i territorial, reivindicant els valors inclusius de la 
democràcia i de la seva construcció des dels governs locals. 
Enguany celebrem, també, 30 anys de municipalisme. 30 anys d'Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
30 anys de Federació de Municipis de Catalunya. 30 anys de creure en la construcció del país des dels 
municipis, 30 anys de defensar el millor per als municipis, que és el millor per a les persones que hi viuen. Des 
de la unitat d'acció amb què treballem, amb la mateixa fermesa i amb les forces renovades reivindiquem la 
necessitat de comptar amb recursos justos i necessaris per seguir duent a terme la nostra tasca. Demanem una 
llei de finances locals, exigim el reconeixement de les nostres competències i reclamem fer sentir la nostra veu 
en aquells processos que ens afecten. 
Aquest 19 d'abril, Dia del Municipi, la Federació de Municipis de Catalunya i I'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, en nom dels alcaldes i alcaldesses que representem, renovem el nostre compromís amb el progrés 
i el benestar dels municipis de Catalunya, i manifestem la voluntat de treballar encara més per defensar els 
interessos dels municipis i dels seus ciutadans i ciutadanes. 

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

 
XII. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Ramon Torres manifesta que entenen que és necessari complir amb els quatre policies que hi ha, però el 
que voldria demanar és que, una altra vegada, es tingués més cura en comentar la creació d’una plaça per posar un 
nou policia. 
El senyor alcalde exposa que es tractava d’una llarga reivindicació, no és que s’estigui ampliant el cos, sinó que 
s’estabilitza la única persona que no estava estabilitzada a nivell de cos funcionarial. Per part del regidor de 
governació i amb el seu suport (de l’alcalde), es va donar el vist-i-plau perquè s’afiancés aquesta persona a la 
institució, tot i que, per causes administratives, no es va donar agilitat a aquest tràmit. Ara s’inicia el procés, es farà 
la corresponent publicació al BOP, es crearà el jurat, es podran presentar el candidats i es valorarà tant els de casa, 
com els que vinguin de fora, i el jurat els puntuarà. S’està en un procés inicial, i serà durant la propera legislatura 
que avançarà.  
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El senyor Ramon Gassó manifesta que com alcalde de Seana vol fer constar en acta la bona harmonia que hi ha 
hagut entre l’Ajuntament de Bellpuig i Seana, per la part econòmica potser han tingut una mica de problema, creu 
que només degut a les circumstàncies, també vol destacar al senyor Ramon Salla per la part de la brigada, i a la 
senyora Dolors Pujol per la part del consultori. 
El senyor alcalde agraeix, en nom de l’equip de govern, aquestes paraules. 
El senyor Xavier Berengué manifesta que per a ell aquest també és el darrer Ple ordinari, després només restarà 
celebrar el Ple d’aprovació de l’acta del Ple d’avui. Continua dient que si pot presumir d’alguna cosa, en aquesta 
taula, és que en aquests moments és el que hi porta més temps, en 16 anys hi ha moments per a tot, també hi ha 
companys que hi han sigut molts anys. Per a ell, tot i no ser una persona de Bellpuig, ha estat un plaer treballar per 
aquesta vila, li ha permès aprendre moltes coses, però també ha de dir que marxar de l’Ajuntament amb un Ple 
com el d’avui, per ell és bastant patètic, és culpa de les circumstàncies, potser aquesta legislatura no n’han sabut 
prou, començant per l’equip de l’oposició i acabant per l’equip de govern, però el que està clar és que durant 
aquests 16 anys una situació així no l’havia viscut, i segurament que algun company de sala que també hi ha estat 
molt temps, potser tampoc. Creu que això ha de servir pels que quedaran, i que d’allò que l’equip de govern va 
vanagloriar-se tant: la participació, ha quedat demostrat que, almenys en segons quins temes, no ha existit. Aquest 
és el mal regust amb el que es queda. De tota manera, ha estat un plaer treballar per ells i amb ells, sort, i potser 
fins una altra.   
El senyor Xavier Salla, com a portaveu del grup d’ERC, abans que l’alcalde llegeixi l’escrit de cloenda, vol agrair a 
tota aquella gent que, a través de les taules de participació o a través d’associacions com Foment de Mercats ha 
col·laborat, la seva col·laboració. Està segur que en el tema de la participació, de què parlava el senyor Xavier 
Berengué, s’ha fallat en algun punt o s’hagués pogut fer millor, però també cal tenir en compte que l’experiència 
que hi havia en participació, en aquesta vila, durant els 16 anys que el senyor Xavier Berengué havia estat al govern, 
havia set ben escassa, es limitava en punts molt concrets de la gestió diària de l’Ajuntament. Aquest Ajuntament ha 
intentat ampliar-la a tots els àmbits, creu que hi ha taules que són una demostració d’èxit. L’altre dia en tenien un 
exemple a la sala de dalt de l’Alberg, amb la taula de participació ciutadana d’immigració, i tantes altres que en 
podria esmentar, les quals s’han tirat endavant en un període que ha sigut molt difícil, a nivell econòmic. Mentre va 
formar par de la Comissió de Festes era conscient que quan els components el veien arribar, ja tremolaven, perquè 
sempre anava “amb les tisores a la ma”. Ha estat un handicap que han trampejat tan bé com han pogut, la situació 
ha estat molt difícil econòmicament però s’ha pogut tirar endavant, i creu que la senyora Dolors Pujol estarà 
d’acord en el fet que sempre, per part de totes les regidories, s’ha mostrat predisposició a escoltar, a estar oberts a 
qualsevol tipus de proposta, a negociar, i a parlar tots els temes que s’hagin hagut de parlar i que, tret d’un 
moment puntual, creu que amb l’equip de l’oposició també hi ha hagut un cert vincle i una certa relació de tota 
confiança, la llàstima ha estat que hi ha hagut un punt: que es diu POUM, que ha embrutat una mica les coses, uns 
diran que per manca de participació, però altres podem dir que per manca de sentit comú i potser, de vegades, de 
respecte cap a la resta. En conjunt els quatre anys han estat positius, i amb això es queden.        
La senyora Dolors Pujol exposa que ja s’ha acomiadat al Pregoner d’Urgell, i que només vol dir que els quatre anys 
que ha estat a l’Ajuntament han sigut molt positius, ha treballat amb total llibertat, i pensa que ha estat un dels 
ajuntaments on la participació ciutadana ha estat més visible i més patent. Afegeix que el que ha dit el senyor 
Xavier Berengué, sobre el Ple patètic, pensa que s’hauria de mirar des d’una altra vessant, potser podrien parlar de 
formes i maneres de veure el que és la participació i el que són altres actituds i altres maneres, patètic per aquest 
Ajuntament no ho és, per als qui ho han fet si. Ella no se sent gens malament, perquè pensa que han fet el que 
tocava fer, han sigut valents i han fet un POUM per tothom, creu que és lleig dir que “només és el nostre POUM”, 
és un POUM per tot Bellpuig, i està convençuda que a la llarga donarà els resultats i es veurà el treball que s’ha fet. 
Agraeix a l’equip de govern, amb el que ha estat reballant, tot el suport, a les taules de participació el seu treball, 
que tant la de la dona com la d’immigració han treballat moltíssim, gràcies a tots els que han ajudat i a tots els que 
han compartit aquest dia a dia. Li hagués agradat que amb l’oposició aquest punt no hi hagués sigut, i li dona les 
gràcies a l’alcalde pel seu recolzament. 
El senyor Ramon Torres manifesta que discrepa amb el que ha dit la senyora Dolors Pujol, que és un POUM per a 
Bellpuig, i li hagués agradat que el POUM hagués sigut amb els onze regidors, no amb els sis.  
El senyor alcalde exposa que si no hi ha més comentaris passarà a donar lectura d’un petit text de tancament per 
aquesta última sessió plenària ordinària d’aquesta legislatura 2007-2011.  
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Ara farà gairebé quatre anys, iniciàvem un nou projecte, una nova aventura; governar el municipi de Bellpuig des 
de la senzillesa, des de la proximitat, però també i encara més important des del compromís personal i la 
responsabilitat col·lectiva. 
L’any 2010, un alt càrrec de la Generalitat de Catalunya deia que: governar no significa només o principalment fer 
coses, sinó fer-les amb sentit, obeint una lògica i perseguint uns objectius, per construir un futur millor pel país i la 
seva gent, tot treballant en el present per canviar el futur. Assumint aquestes premisses com a pròpies i 
clarificadores també de la nostra acció municipal, podem reconèixer que governar no ha estat fàcil. Ha requerit en 
tot moment, grans dosis d’esforç i d’il·lusió, però podem dir ara ja, i des de la perspectiva, que el camí emprés ha 
valgut la pena. 
El company alcalde, Xavier Jounou, amb qui a més de compartir cognom, vaig tenir una puntual però agradable 
relació, i qui malauradament ens ha deixat al llarg d’aquesta legislatura, va deixar escrit en el seu testament que 
mai havia tingut l’objectiu de ser alcalde, més aviat una disponibilitat en ser-ho, i que en tot cas, ho havia fet tan bé 
com havia sabut. Millors paraules no trobaria, per reflectir les sensacions que des de l’inici i fins al final d’aquest 
legislatura, he tingut jo també en la meva persona, com a batlle de la vila de Bellpuig. 
Aquesta no ha estat per a Bellpuig, ni per tots els municipis de Catalunya, una legislatura més, no. Ha estat l’època 
en que de forma clara i definitiva ha aflorat la crisi econòmica, tot afectant de forma directa a la gestió del dia a dia 
de l’Ajuntament, i a la necessitat d’iniciar, ni que fos de forma progressiva però sí de forma seriosa i compromesa, 
criteris d’austeritat i de gestió i eficiència econòmica. 
Tot i així, la crisi, també ha aportat novetats a l’àmbit municipal, i que dins la difícil situació, s’ha mirat d’aprofitar-
ho en positiu, com han estat les obres finançades a través del Fons d’Inversió Local de l’Estat, o les constants ajudes 
per a impulsar llocs de treball a través del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
En aquest sentit doncs, l’equip de govern que he presidit, ha gestionat, ha planificat i ha construït, assumint i 
analitzant els condicionants que hem anat trobant; no voldria ara convertir aquestes paraules en un repàs de la 
feina feta. Si però, m’agradaria destacar, que el govern municipal ha mostrat també obertament les seves 
conviccions, i en voldria recordar alguns exemples simbòlics. Aquesta ha estat una Corporació Municipal que 
obertament: 
1. Ha treballat en la reivindicació de la construcció nacional de Catalunya, per això va fer onejar en solitari la 
senyera estelada al balcó de la Casa de la Vila, el setembre de 2008, en motiu del seu centenari, i també al Teatre 
Armengol i a la Casa de Cultura en diverses diades i festes populars. 
2. Ha treballat en la preservació i promoció del medi natural, per això s’han plantat més de 300 arbres al marge i a 
l’antic braç del canal, i s’han netejat diferents abocadors incontrolats. 
3. Ha treballat en la conservació del patrimoni arquitectònic, per això s’ha restaurat un tram de porxos de la plaça 
Sant Roc, i s’ha aconseguit la licitació en aquest 2011 del reforç estructural del Molí Vell de Bellpuig. 
4. Ha treballat per iniciar una línia de treball vers la transparència i la participació a la Casa de la Vila, per això s’han 
creat taules de participació ciutadana, i s’han desenvolupat tres processos participatius. 
5. Ha treballat per afavorir la proximitat i la cohesió social al municipi, per això s’han creat noves festes populars i 
s’ha apostat per les parelles lingüístiques. 
De totes maneres, és també clar, que no tot s’ha fet bé, i de forma especial alguns projectes, podrien haver tingut 
més consens i diàleg; el ressò social i algunes crítiques en el sí de la societat bellpugenca així ho ha manifestat. 
M’agradaria però apuntar, que la suma de la defensa de diferents interessos particulars, no es constitueix en la 
defensa del bé comú o l’interès general, continua essent una unió de necessitats o reivindicacions  particulars. 
Podem afirmar, que en tot cas, aquest Ajuntament ha estat atent a la defensa de les reclamacions particulars, 
sempre que la llei i el sentit comú ho ha permès, però prioritzant alhora, la defensa del comú, la defensa de 
l’interès de tots aquells que sense fer soroll, continuen fent i vivint el seu dia a dia. Aquest equip de govern, així ho 
ha entès, i ha assumit la responsabilitat de governar i tirar endavant propostes, que tot i tenir dificultats, 
consideràvem necessàries per al futur de Bellpuig i la seva gent. 
Crec alhora interessant recordar, que tot i que pugui semblar el contrari, ha estat també una legislatura de calma, i 
moderació, i en aquest sentit, permeteu-me recordar, enteneu que amb modèstia, aquella frase d’Aristòtil:   El savi 
no diu tot el que pensa, però pensa tot el que diu. És cert doncs, que aquesta alcaldia i el meu equip de govern, no 
s’han caracteritzat pels discursos grandiloqüents, o grans escenificacions polítiques, però si que ha tingut el nord en 
la constància, el treball i el compromís diari. 
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I al mateix temps, és lícit i necessari recordar, que en aquesta ruta de legislatura i de dedicació al municipi, hem 
tingut bons companys, que ens han ajudat a fer més fàcil el camí. Se’n destaquen les entitats, associacions i 
particulars de la vila, que amb la seva col·laboració, han fet certa una frase que vaig escriure farà uns mesos com a 
dedicatòria en un llibre: el servei altruista i il·lusionat esdevé la veritable essència dels pobles i les comunitats. 
Igualment, tot el personal administratiu, tècnic i de serveis de la Casa de la Vila, ha fet realitat amb el seu temps, 
una bona part d’aquelles idees i projectes, que els regidors han anat desgranant. 
Al meu equip de govern, sols, però amb lletres ben grans, em resta dir-los-hi: Bellpuig 2007-2011: un projecte 
possible amb el compromís de tots plegats! Missatge que faig extensiu, als dos partits polítics que ho han 
possibilitat, així com en la complicitat trobada en diferents moments amb el grup de l’oposició. Altre cop, i sense 
poder controlar-ho, em ve a la ment un pensament: l’important no és la meta, sinó el camí. Camí, que altrament, i 
indirectament han compartit els nostres familiars i amics, als qui cal agrair la seva paciència i el seu suport. 
I vaig acabant. En el primer ple de la present legislatura, i dins del discurs d’investidura vaig englobar-hi  la lectura 
d’una poesia del poeta Miquel Martí i Pol. Ara farà 1 any, van regalar-me un llibre, i vaig trobar-hi uns nous versos 
del mateix poeta. De seguida, vaig tenir clar, que si algun dia tocava acomiadar-me de l’alcaldia, serien prou 
apropiats. Sota el títol de Meditació Última, diuen així: 
 
Ara és l’hora de dir que el poble  persisteix 
en les cases bastides  on no hi havia cases, 
en els arbres que creixen on no hi havia arbres, 
on les noies que estimem per primer cop, 
en tot allò que comença. 
 
Ara és l’hora de dir, 
ara és l’hora de recordar que el poble persisteix 
en els carrers amb empedrat antic, 
en el pont i en l’església 
que han conegut tota la gent del poble, 
en tot allò que remembra el passat 
amb un esforç vigorosament actual. 
 
Ara és l’hora de dir que el poble persisteix 
en les paraules que inventem cada dia, 
i en la gent que odiem, 
en la rutina de la feina 
i en la rutina de la muller i dels fills. 
Ara és l’hora de dir, 
ara és l’hora de recordar que el poble persisteix 
en tots nosaltres, 
en cada un de nosaltres, 
 
i que tot allò que hem fet 
i tot allò que hem desitjat 
és l’essència mateixa del poble 
indestructible. 
                                                 
I permeteu-me la confiança, per acabar amb una frase cèlebre que diu:  només fa falta un instant per ser un heroi, 
però fa falta tota la vida per ser una persona de bé.  De ben cert, la meva opció ha estat i continuarà sent la segona. 
Espero no haver-vos cansat, sóc així i ho volia compartir amb vosaltres.  Gràcies a tots, gràcies per tot. Fins aviat. 
 
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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