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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DE 13 DE JULIOL 

DE 2011 

Identificació de la sessió 

Núm.: 06/11 

Caràcter: ordinari 

Data: 13-07-2011 

Horari: de les 20,00 a les 20,45 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. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA(1) regidora, portaveu grup PP 

SECRETARI: Enric Escolà Valls  

 

Observacions:  

(1) Es fa constar que la regidora senyora M. Elisa LLOBET POLLINA, s’incorpora al punt 5é 

de l’ordre del dia. 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

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

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (11/06/11). 

2. Constitució Ajuntament 2011-2015. Règim de sessions plenàries i de la Junta de 

Govern local. 

3. Constitució Ajuntament 2011-2015. Donar compte del nomenament tinents 

d’alcalde. 

4. Constitució Ajuntament 2011-2015. Ratificació de la constitució de la Junta de 

Govern local i delegació de competències d’alcaldia. 

5. Constitució Ajuntament 2011-2015. Donar compte del nomenament de regidors 

responsables de les àrees municipals. 

6. Constitució Ajuntament 2011-2015 Donar compte de la designació de tresorer de 

la corporació. 

7. Constitució Ajuntament 2011-2015. Donar compte de la constitució de grups 

polítics municipals i designació de portaveus. 

8. Constitució Ajuntament 2011-2015. Constitució de la comissió especial de 

comptes. 

9. Constitució Ajuntament 2011-2015. Fixació d’indemnitzacions membres 

corporació. 

10. Constitució Ajuntament 2011-2015. Designació representants a consorcis, EPE 
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BSM, i altres òrgans col·legiats.  

11. Constitució Ajuntament 2011-2015. Utilització de les noves tecnologies en les 

comunicacions municipals. 

12. Reglament de la seu electrònica de Bellpuig, aprovació inicial. 

13. Aprovació proposta de fixació de les festes locals per a l’any 2012. 

14. Moció en defensa del servei d’ambulància les 24 h. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

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

del Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 11 de juny de 2011.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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 en els seus termes. 

 

 

II. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

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

“Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou Ajuntament 

el dia 11 de juny de 2011, es fa necessari procedir a l’establiment del règim de sessions 

dels seus òrgans i a l’establiment de l’organització complementària en un termini de 30 

dies des de la constitució de l’Ajuntament, tot això d'acord amb l’article 38 del RD 

2568/1986 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 

(ROF) i en els termes determinats als articles 20 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 

d’abril, reguladora de les bases del Règim Local (LRBRL), i 48 i següents del Decret 

Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20 de maig), Text refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació concordant.  

Atès que segons la normativa vigent, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar 

sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar el Ple les sessions ordinàries 

amb una periodicitat màxima trimestral, d’acord amb el que preveu l'article 46.2.a) de la 

Llei 7/85, de 2 d'abril, i l’article 98 del Text Refós català, i la Junta de Govern Local una 

periodicitat setmanal, en concordança amb les facultats de decisió que a aquests efectes 

atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis 

anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES. 
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El règim de sessions i funcionament del ple de l’ajuntament de Bellpuig serà el següent: 

Es reunirà amb caràcter ordinari els primers dimarts de cada mes imparell, a les 20 

hores.  

Amb caràcter extraordinari el ple es reunirà, per qualsevol supòsit previst per la legislació 

vigent. 

Els esborranys de les actes de les sessions es redactaran pel secretari municipal, i s’hi 

farà constar una relació succinta de les opinions emeses (art. 110.1.g) del TRLMRLC). Si 

algun regidor desitja una transcripció literal de la seva intervenció, haurà d’exposar-ho 

en aquell moment i es procurarà facilitar el text de la intervenció per garantir-ne la 

fidelitat. 

Redactat l’esborrany es trametrà als regidors/es el més aviat possible per tal que puguin 

formular les al·legacions o puntualitzacions que estimin adients, que en cap cas podran 

alterar el fons dels acords adoptats, ni incorporar transcripcions literals si no s’han 

sol·licitat prèviament o se n’ha facilitat el text. 

Si no ha estat enviat anteriorment, l’esborrany s’adjuntarà a la convocatòria de la 

primera sessió següent a la seva redacció. 

Les actes es transcriuran als llibres oficials per mitjans mecànics, en els termes previstos 

a la legislació vigent. 

SEGON. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

En consonància amb la resolució d’alcaldia de 20 de juny de 2011, el règim de sessions i 

funcionament de la Junta de Govern local de l’ajuntament de Bellpuig serà el següent: 

A l’empara del que disposa l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, TRLMRLC i amb 

caràcter ordinari es reunirà cada dimarts a la sala de Comissions Municipal, a partir de 

les 19 hores. Amb caràcter extraordinari es reunirà en tots aquells supòsits que preveu la 

legislació vigent 

Les actes es transcriuran als llibres oficials per mitjans mecànics, en els termes previstos 

a la legislació vigent.  

TERCER.- Es faculta al senyor Alcalde per deixar de convocar les sessions ordinàries del 

mes d'agost, del Ple i de la Junta de Govern Local, quan això no menyscabi la gestió dels 

assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions 

ordinàries del Ple dins del mateix mes previst, i durant la mateixa setmana prevista de 

les de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi en període de 

vacances. Per resolució d’alcaldia també es podrà modificar-se el règim general de 

sessions de la Junta de Govern Local. 

QUART. Notificar aquest acord als Regidors i Regidores afectats/des, pel seu coneixement 

i efectes.” 

 

III. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT 

TINENTS D’ALCALDE. 

 

Es dóna compte als assistents del contingut de la resolució d’alcaldia núm. 30/2011, del 

dia 20/06/2011, en matèria de nomenament de tinents d’alcalde: 

 

“Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 11 de juny 

de 2011 i acordada la creació de la Junta de Govern Local per acords plenaris de dates 

28 de juny de 2007, 4 de juliol de 2003 i altres concordants, i en virtut de la potestat 

d’autoorganització, ha de designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern 

Local i els tinents d’alcalde. 

De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan 

necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves 

competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 23.1 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 

anteriorment esmentada, Resolc: 

PRIMER Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, als/les Regidors/Regidores 

membres de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

 1r. Tinent d'Alcalde: Ramon Torres i Bosch. 

 2n. Tinent d'Alcalde: Ramon Gassó i Brufau. 

 3r. Tinent d'Alcalde: Laura Teulé i Cassin. 

SEGON. Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia, la substitució de l’Alcaldia, 

així com de les atribucions i competències que li reconeix la legislació vigent, seran 

desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb el seu ordre de nomenament. 

A aquests efectes, quan l’Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà la 

durada de la seva absència mitjançant Decret, designant al Tinent d'Alcalde que hagi 

d'assumir les seves competències. Si no es conferís aquesta designació de forma 

expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent d'alcalde i, si no hi fos, per 

qualsevol dels altres Tinents d'Alcalde que es trobin presents, els quals hauran de donar 

compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar 

com Alcalde accidental més d'un d'ells. 

TERCER. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 

extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 

del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

QUART. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleis, sens 

perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura. 

CINQUÈ. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.” 

 

IV. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. RATIFICACIÓ DE LA 

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

D’ALCALDIA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

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

“De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció vigent, en 

concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i demés legislació 

complementària, en aquest Municipi l’existència de la Junta de Govern local va ser 

acordada al seu dia pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament que es ratifiqui la resolució 

de l’alcaldia de data 20 de juny de 2011, que tot seguit és transcriu: 

 

“CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. COMPOSICIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Celebrades les Eleccions Locals, el 22 de maig de 2011, convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova 
organització municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern. 
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La Junta de Govern té les característiques de ser un òrgan col·legiat municipal de caràcter 
resolutori quina competència bàsica és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en 

l'exercici de les seves atribucions, a la que en virtut de delegació se li atribueixen altres 
competències, ja sigui de l’alcaldia o del Ple de l’Ajuntament. 
Atès que l’existència de la Junta de Govern local de Bellpuig va ser acordada al seu dia pel Ple de 
l’Ajuntament de Bellpuig (acords plenaris de 4 de juliol de 2003 i 28 de juny de 2007, entre 
d’altres), de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció vigent, en concordança amb els articles 

48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i demés legislació complementària. 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada, 
RESOLC: 
PRIMER.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, 
que, estarà integrada pels tinents d’alcalde que a continuació s'indiquen: 

 Regidor Sr. Ramon Torres i Bosch. 

 Regidor Sr. Ramon Gassó i Brufau. 
 Regidora Sra. Laura Teulé i Casin. 
Assistiran a les sessions de la Junta de Govern, amb veu i sense vot, els regidors Sr. Josep Maria 
Greoles Masa i Sra. Lidia Pons Monistrol. 
SEGON.- A l’empara del que disposa l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i seguint la periodicitat que es va establir al seu dia pel Ple 
de la Corporació, la Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries de forma 

setmanal, els dimarts no festius, a les 20 hores i a les dependències municipals.  
TERCER.- Efectuar a favor de la Junta de Govern Local una delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 
- Representar l’Ajuntament 21.1.b) LRBRL 
- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 21.1.d) LRBRL 
- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i 
disposar despeses dins del límit de la seva competència. Operacions de 
Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no 

superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior Ordenar 

pagaments i rendir comptes (De conformitat amb el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.) 

21.1.f) LRBRL 

- Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. 

21.1.g) LRBRL 

- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament 

general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com 
la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

21.1.j) LRBRL 

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les 
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels 
funcionaris i acomiadament del personal laboral). 

21.1 n) LRBRL 

- Les contractacions i concessions de tot tipus, quan el seu import no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 

durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

DA 2a LCSP i 
21.1.ñ) LRBRL 

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la 

contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. 

21.1.o) LRBRL 

- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits 
següents: 

DA 2a LCSP i 
21.1.p) LRBRL 

Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.  
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Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals 
no es trobi prevista en el pressupost. 

 

- Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al 
Ple o a la Junta de Govern Local. 

21.1.q) LRBRL 

- Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir. 21.1.r) LRBRL 
Les atribucions delegades la Junta de Govern Local les haurà d’exercitar en els termes i dins dels 
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de delegació en cap altre òrgan. 
QUART.- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, 

es farà constar en la part expositiva el text següent: 
“L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 20 de juny de 
2011.” 
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i 

seran immediatament executius i presumptament legítims. 

CINQUÈ.- Aquestes delegacions, de conformitat amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació per aquesta Alcaldia. 
SISÈ.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats i als Portaveus dels Grups 
Polítics Municipals, per al seu coneixement i efectes. 

SETÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa 
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
VUITÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al que preveu amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 

V. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. DONAR COMPTE DEL 

NOMENAMENT DE REGIDORS RESPONSABLES DE LES ÀREES MUNICIPALS. 

 

Es dóna compte als assistents del contingut de la resolució d’alcaldia núm. 33/2011, del 

dia 05/07/2011, en matèria de nomenament dels regidors responsables de les àrees 

municipals: 

 

“Celebrades les Eleccions Locals el dia el 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament el dia 

11 de juny de 2011, i amb l'objecte de dotar d'una major eficàcia a l'actuació municipal, 

aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 

21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53.3 del Decret 

Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i altra legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions 

generals de competències en favor dels membres de la Corporació. 

Atès que per una millor organització de les àrees en que es pot dividir la gestió 

municipal, l’Ajuntament de Bellpuig tradicionalment ha vingut nomenant els regidors que 

per delegació de l’alcaldia exerceixen la gestió d’una o vàries d’aquestes àrees 

municipals, i col·laboradors en la gestió d’alguna d’aquestes àrees. 

Atès 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. Realitzar a favor dels regidors que es citen i d’acord amb allò que estableix 

l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les següents delegacions 

d’atribucions, per a gestionar els assumptes relacionats amb la matèries següents: 

1. ALCALDIA I ÀREA DE GOVERNACIÓ 

Titular: Sr. Salvador BONJOCH I GUIM 

2. URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PROTECCIÓ CIVIL, LLOTJA, PARCS I JARDINS 
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Titular: Ramon TORRES I BOSCH  

3. HISENDA, COMERÇ, TURISME I SEANA 

Titular: Ramon GASSÓ I BRUFAU  

4. ESPORTS, BENESTAR SOCIAL, DONA I SANITAT 

Titular: Laura TEULÉ I CASSIN 

5. OBRES I SERVEIS, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA 

Titular: Josep M. GREOLES I MASA 

6. CULTURA, ENSENYAMENT, JOVENTUT I FESTES 

Titular: Lidia PONS I MONISTROL 

SEGON. La delegació general a favor dels Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de 

Govern local, a la que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció 

de l'Àrea corresponent, com la gestió de la matèria concreta a que aquesta abasta. Les 

delegacions especials a favor dels regidors citats, comportarà, tant la facultat de direcció 

política de les àrees afectades a la gestió d’aquests assumptes, com la gestió de la 

matèria concreta que abasta. 

TERCER.  Delegar de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest 

Ajuntament les competències que l’article 51.1, del Codi Civil, atorga a l’alcaldia per 

autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. 

QUART. 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 

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

SISÈ. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la 

pública 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.” 

 

VI. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. DONAR COMPTE DE LA 

DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ. 

 

Es dóna compte als assistents del contingut de la resolució d’alcaldia núm. 26/2011, del 

dia 17/06/2011, en matèria de nomenament dels regidors responsables de les àrees 

municipals: 

 
“Celebrades, el passat 22 de maig de 2011, les Eleccions Locals convocades mitjançant 

Reial Decret 424/2011, i constituït el dia 11 de juny de 2011 el nou Ajuntament, es fa 

necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en particular, al 

nomenament de Tresorer de la Corporació. 

De conformitat amb l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió 

de llocs de treball reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, en aquells Ajuntaments quina secretaria estigui classificada de classe 

tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria, recaptació i demès 

atribuïdes al lloc de Tresoreria poden ser atribuïdes a membres de les corporacions o a 

personal funcionari sense habilitació de caràcter nacional. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 

anteriorment esmentada i la resta de normativa vigent, Resolc: 

PRIMER.- Nomenar com a Tresorer de l’Ajuntament de Bellpuig, al regidor Sr. Ramon 

Gassó i Brufau, el qual conjuntament amb el Sr. Alcalde i el Sr. Secretari-Interventor, 

constituiran els tres clauers de l'ajuntament per a la disposició de fons municipals de les 

diferents entitats bancàries. 
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SEGON.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 

extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 

del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 

VII. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. DONAR COMPTE DE LA 

CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS. 

 

Es dóna compte als assistents de la constitució dels grups polítics municipals i els seus 

portaveus: 

 
“Atesa la regulació vigent en matèria de constitució de grups polítics municipals i vistos els 

escrits presentats pels membres de la corporació, i d’acord amb el previst a l’article 24 del 

ROF, es dóna compte que s’ha sol·licitat la constitució dels següents grups municipals de 

l’Ajuntament de Bellpuig per la legislatura 2011-2015, i de la designació dels seus 

portaveus: 

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU), composat pels regidors Salvador Bonjoch 

Guim Ramon Torres Bosch, Ramon Gassó Brufau, Laura Teulé i Casin, Josep Maria Greoles 

Masa, Lidia Pons Monistrol, Portaveu: Ramon Torres Bosch. Portaveu suplent: Ramon Gassó 

Brufau. 

Grup municipal de Unió Municipal de Catalunya (UMdC), composat pels regidors: Ramona 

Creus Aragoncillo, Concepció Gabernet Golobardes. Portaveu:Ramona Creus Aragoncillo. 

Portaveu suplent: Concepció Gabernet Golobardes. 

Grup municipal Objectiu 2015–Acord Municipal (O2015-AM): composat pels regidors: Xavier 

Salla Simó, Josep Maria Cots Caimons. Portaveu: Xavier Salla Simó. Portaveu suplent: 

Josep Maria Cots Caimons. 

Grup municipal del Partit Popular (PP), composat per la regidora Sra. M. Elisa Llobet 

Pollina.” 

 

VIII. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 

ESPECIAL DE COMPTES. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Atès el que preveu l’art 116 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, 58 del 

Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 

127 del RD. 2568/1986 d'aprovació del ROF, els quals disposen l'existència preceptiva de 

la Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, estudi i informe dels 

comptes anuals de la corporació. 

Vist l’anterior, es proposa l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER. La constitució de la Comissió Especial de Comptes, la qual està composada per un 

membres de cada grup municipal representant a l’Ajuntament, i la presidència serà 

exercida per l’Alcalde o Regidor en qui delegui efectiva de la Comissió i un representant de 

cadascun dels grups que composen la Corporació. Aquesta comissió prendrà les seves 

decisions pel sistema ponderat de votació. 

Els representants dels Grups Municipals a la comissió serà nomenat pel portaveu, que 

també podrà nomenar un suplent. En cas d’absència del representant d’un Grup 

Municipal a una comissió, titular o suplent, el seu portaveu podrà substituir-los. Si no 

assisteix ni el membre titular, ni el membre suplent ni el portaveu del grup i llevat de 
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comunicació expressa en sentit contrari s’entendrà efectuada la substitució a favor del 

primer membre del grup que hi comparegui. 

Els regidors representants dels grups municipals en aquesta comissió seran el Sr. Ramon 

GASSÓ BRUFAU, regidor del grup municipal de CiU, EL Sr. Xavier SALLA SIMÓ, regidor 

del grup municipal de O2015-AM, la Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, regidora del 

grup municipal del UMdC, i la Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora del grup municipal del 

PP. 

SEGON. Normes de funcionament: 

- La Comissió Especial de Comptes es reunirà en tot cas abans de l’adopció pel Ple de 

qualsevol acord referent als comptes de l’Ajuntament. 

- La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que l’alcalde o el president 

delegat, per pròpia iniciativa, o a requeriment dels representants d’un nombre de vots no 

inferior a un quart dels que es puguin emetre, ho acordi. 

- Podran ser convidades a assistir a les sessions de la comissió aquelles persones que per 

la seva relació amb els tema a tractar es consideri convenient. 

- Els informes, dictàmens, o propostes de la Comissions s’acordaran pel sistema del vot 

ponderat de conformitat amb el que preveu l’article 60.5 en relació amb el 58.3 del 

TRLMRLC, exercint cada membre tots els vots corresponents al grup municipal que 

representi. 

- Les actes de la comissió reunirà els mateixos requisits que les de la Junta de Govern 

Local, però no es transcriurà ni les intervencions ni les opinions emeses durant la sessió, 

llevat que ho sol·licitin expressament els assistents. 

- Les actes diligenciades pel secretari de la comissió, amb el vistiplau del seu president, 

seran aprovades, preferentment, durant la mateixa sessió i si no en la següent, i junt 

amb la convocatòria se’n trametrà còpia de l’anterior. 

TERCER. Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores afectats.” 

 

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: 

Pregunta Sra. Creus sobre qui poden ser els convidats a la comissió. 

El secretari li respon que pot ser algú com el comptable, un economista o una persona 

tècnica que sigui convocada per l’alcaldia. Val a dir que aquesta invitació a persones 

especialistes sempre és possible, no és específica per aquesta comissió. 

 

IX. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. FIXACIÓ D’INDEMNITZACIONS 

MEMBRES CORPORACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals convocades mitjançant 

Real decret 424/2011, i a la vista de les delegacions efectuades per l'Alcaldia, resulta 

necessari establir el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 

del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 13 del Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les corporacions locals 

tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia 

i condicions que estableixi el Ple de la Corporació. 

Atès que conforme el que disposa l’article 50.8 del TRRLC, els Grups Polítics Municipals 

tenen dret a disposar d'una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a 

l'exercici del càrrec, i donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i vist el 

que disposa l’article 73.3 de la LRBRL, cal assignar-los una dotació econòmica de caràcter 

mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, 

en funció del seu nombre de membres. Aquest import no es podrà destinar al pagament 

de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a 

l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial 

Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Establir que, amb efectes del dia 15 de juliol de 2011, els membres de la 

Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de 

dedicació parcial, i seran alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 

 Al Senyor Salvador Bonjoch i Guim, alcalde, fixar un retribució de 857 € nets 

mensuals, a satisfer en dotze pagues mensuals i dues pagues extraordinàries, amb una 

dedicació parcial de 20 hores setmanals. Aquest import es revisarà anualment en la 

mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.. 

 Al Senyor Ramon Gassó i Brufau i Senyora. Laura Teulé i Cassin, 2n i 3ra. Tinents 

d’alcalde, fixar-los un retribució de 685 € nets mensuals, a satisfer en dotze pagues 

mensuals i dues pagues extraordinàries, amb una dedicació parcial de 20 hores 

setmanals. Aquest import es revisarà anualment en la mateixa proporció que es revisin 

les retribucions del personal al servei de la Corporació. 

La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

SEGON.- Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, favor dels diferents Grups 

Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent: 

a) 50 euros mensuals per cada regidor electe. 

b) 100 euros mensuals per cada grup municipal. 

c) 50 euros mensuals, assignació per al portaveu. 

La dotació dels grups polítics no es podrà destinar al pagament de remuneracions de 

personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin 

constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat 

específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest 

ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent. 

Les quantitats anteriors s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació de l’índex de 

preus al consum respecte de l’any anterior. 

TERCER. Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d'aquest 

Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 

Per assistència efectiva a les sessions de Ple: 50 euros per sessió 

Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern local: 50 euros per sessió 

Les quantitats s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació de l’índex de preus al 

consum respecte de l’any anterior. 

QUART. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 

despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental 

d’aquestes. 
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En aquest sentit les retribucions per les comissions de serveis que els membres de la 

Corporació efectuïn circumstancialment per gestions a realitzar fora del terme municipal 

de Bellpuig, seran indemnitzades de la forma següent:  

- Dieta complerta: 62 € 

- ½ dieta: 31 € 

- despeses de viatge, membres de la corporació i personal de la corporació: 

despeses de manutenció i viatges amb qualsevol mitjà de transport, segons 

justificacions presentades. En cas d’utilització d’un vehicle propi: s’abonarà a raó 

de 0,27 € per quilòmetre recorregut. 

Les anteriors indemnitzacions tindran efectes des de la data de constitució de la 

Corporació. Les quantitats anteriors s’actualitzaran anualment, figurant a les bases del 

pressupost de l’entitat. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.” 

 

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 pregunta si només 2 regidors i 

l’alcalde tenen dedicació. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que només tenen dedicació 2 tinents d’alcalde. 

El Sr. COTS, del grup municipal O2015-AM diu que voldria que les quantitats de les 

retribucions s’expressessin en import brut, que així se sabria el cost que representen per 

a l’Ajuntament. 

El secretari respon que, segons les retencions de l’IRPF i l’import de cotitzacions a la 

seguretat social pot variar en part, i es compromet a facilitar-ho quan s’hagi fet la 

primera nòmina. 

La Sra. CREUS pregunta si, a part d’IRPF i seguretat social, hi ha algun concepte més. 

El secretari respon que no hi ha altres conceptes. 

 

X. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A 

CONSORCIS, EPE BSM, I ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Atès l'establert en l'article 38 del Real Decret 2568/1986, del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, als estatuts de l’Entitat Pública 

Empresarial Bellpuig Serveis Municipals, i dels Consorcis dels quals forma part aquesta 

Corporació, i atesa l’existència d’un Consell Escolar Municipal, es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER.- Donar compte que d’acord amb els decrets d’alcaldia de data 20/06/11 s’ha 

designat com a vocals i diferents càrrecs del Consell d’Administració de l’entitat pública 

empresarial “Bellpuig Serveis Municipals” (EPE BSM), a les persones següents: 

President del Consell: Sr. Salvador Bonjoch i Guim 

Vocals: 

Sr. Ramon Torres i Bosch, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament, amb el càrrec de 

vicepresident de l’entitat. 

Sr. Ramon Gassó i Brufau, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament. 

Sr. J. Mª Greoles i Masa, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament. 
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Sr. Xavier Salla Simó, regidor del grup d’Objectiu 2015-Acord Municipal de l’Ajuntament. 

Sra. Concepció Gabernet Golobardes, regidora del grup de UMdC de l’Ajuntament. 

Sra. Mª Elisa Llobet Pollina, regidora del grup del PP de l’Ajuntament. 

SEGON.- Nomenar les següents persones com a representants de l’Ajuntament als 

òrgans que s’esmenten:  

REPRESENTATS DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ÓRGANS 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  

President: Sr. Salvador BONJOCH GUIM 

Representants grup municipal CiU: Sra. Lidia PONS MONISTROL, Sr. Ramon GASSÓ 

BRUFAU. 

Representant grup municipal UMdC: Sra.Ramona CREUS ARAGONCILLO. 

Representant grup municipal O2015-AM: Sr. Josep M. COTS CAIMONS 

Representant grup municipal PP: Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA. 

FUNDACIÓ PRIVADA PERELLÓ 

Titular: Sra. Lidia PONS MONISTROL. 

Suplent: Sra. Laura TEULE I CASSIN. 

CONSORCI DE LA LLOTJA DE BELLPUIG  

Titulars: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, president, d’acord amb els seus estatuts 

Sr. Ramon TORRES I BOSCH, que exercirà el càrrec de vicepresident 

CONSORCI DEL CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA  

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sra. Laura TEULÉ CASSIN. 

CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ 

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sr. Ramon TORRES I BOSCH. 

CONSORCI LOCALRET  

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sr. Ramon GASSÓ I BRUFAU. 

CONSORCI LEADER URGELL – PLA D’URGELL  

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sr. Ramon TORRES I BOSCH.  

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES, COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ 

Titular: Sra. Lidia PONS MONISTROL. 

Suplent: Sra. Ramon GASSÓ BRUFAU. 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

Composició: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, alcalde, Sr. Ramon TORRES BOSCH, Sr. 

Josep M. GREOLES MASA, regidors, Jordi BOSCH SANTOS, arquitecte, i Enric ESCOLÀ 

VALLS, secretari. En l’àmbit territorial de Seana assistirà, com a col·laborador de la 

comissió, el vocal de la Junta de l’EMD, Sr. Ramon COSTA GRANOLLERS. 

Consell de Participació del Centre Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu 

Titular: Sra. Laura TEULÉ CASSIN. 

Suplent: Sr. Ramon TORRES BOSCH. 

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, els quals s’entendrà que accepten els 

nomenaments efectuats si en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de l’endemà de 

la notificació no manifesten la seva oposició, i comunicar-ho als òrgans i entitats on els 

nomenaments han de sortir efectes.” 

 

XI. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. UTILITZACIÓ DE LES NOVES 

TECNOLOGIES EN LES COMUNICACIONS MUNICIPALS. 
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“La normativa reguladora del procediment administratiu general i local preveu que les 

comunicacions i la constància de la recepció de les mateixes es faci de forma que es 

pugui acreditar la seva recepció. Tradicionalment s’ha fet notificant a les persones 

interessades per escrit, entregat de forma personal o amb correu Certificat. 

Les noves tecnologies ens ofereixen la possibilitat d’utilitzar altres mecanismes que 

poden garantir la rapidesa de les comunicacions i també la constància en la recepció. 

L’enviament a través del correu electrònic potser un mecanisme per a les comunicacions 

oficials i que la missatgeria a través del telèfon mòbil (SMS) es faci servir per les 

comunicacions de caràcter menys rellevant o protocol·lari. 

La manca d’identificadors personals o certificats digitals en els enviaments de correus 

electrònics fan que de moment sigui difícil identificar les persones que interactuen 

mitjançant aquest tipus de comunicació. Per tant, la incorporació d’aquesta forma de 

comunicació s’haurà de fer de forma gradual, comptant amb la col·laboració i la 

implicació de les persones afectades. 

L’Ajuntament de Bellpuig ha estat designat pel Consorci de l’Administració Oberta de 

Catalunya (AOC), com a municipi pilot dins del procés d’implantació de les Seus 

Electròniques Municipals, fet que a mig termini implicarà la possibilitat d’identificar els 

emissors i receptors de les notificacions oficials municipals. 

Per tot l’anterior, es considera convenient impulsar l’ús de les noves tecnologies en les 

comunicacions municipals, encara que sigui d’una forma transitòria fins a la plena 

implantació de la seu electrònica municipal, i per això se sotmet a la consideració del Ple 

i en conseqüència, s’acorda: 

PRIMER: Establir que durant la legislatura 2011-2015, les comunicacions entre 

l’Ajuntament de Bellpuig i els regidors que composen la corporació siguin efectuades de 

forma preferent mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que els actes de protocol 

i altres aspectes menys rellevants es facin mitjançant la missatgeria, a través del telèfon 

mòbil (SMS). Això no obstant si algun regidor vol com fins ara rebre directament la 

comunicació amb suport paper o per correu, ho pot demanar. 

SEGON: Els assistents prenen el compromís de confirmar la recepció de les 

comunicacions rebudes, mitjançant confirmació d’aquesta recepció al correu oficial 

municipal des del que han rebut la comunicació de l’Ajuntament, a fi que aquestes 

confirmacions es pugin incorporar com a justificants a  l’expedient, fins que es disposi 

d’altres sistemes de certificació que permetin automatitzar la recepció. 

TERCER: Realitzar els tràmits i actuacions necessàries per a l’efectivitat l’acord adoptat.” 

 

XII. REGLAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE BELLPUIG, APROVACIÓ INICIAL. 

 

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 la promulgació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 

electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a les administracions a fer possible que 

els ciutadans puguin gaudir del dret de l’ús de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació (TIC). 
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L'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de 

mesures per a la modernització del govern local, ja establia que les entitats locals 

estarien obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació 

i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la 

presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si 

escau, consultes ciutadanes", i en aquest mateix sentit hi abunden i aprofundeixen dites 

Lleis 11/2007, i 29/2010. 

Atès que l’Ajuntament de Bellpuig ha estat seleccionat per tal de participar en el pilotatge 

del nou servei de Seu Electrònica del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 

(AOC). 

Atès que es necessari aprovar un Reglament regulador de la creació i funcionament de la 

seu electrònica de l'Ajuntament de Bellpuig, la qual serà l'adreça electrònica disponible 

per als ciutadans i ciutadanes, i quina titularitat, gestió i administració de la qual 

corresponen a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències. 

D'aquesta manera, s'assumirà un compromís ambiciós de promoció de l'ús d'aquestes 

tecnologies i de la modernització de tots els àmbits municipals.  

L’ordenança i les disposicions del seu règim transitori han de permetre la implantació a 

Bellpuig de l'Administració electrònica i la posada en funcionament progressiu dels 

components i els mòduls comuns de l'Administració electrònica, com ara el registre, la 

notificació, tauler d’edictes electrònic, l'arxiu, etcètera.  

Atès que correspon al Ple l’aprovació d’aquest reglament, sense que sigui necessari cap 

quòrum específic. 

Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als 

efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), atès que reuneix els 

requisits que aquestes normes exigeixen. 

De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.d de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 52.2.d 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). Així mateix, d’acord amb el procediment 

establert en els articles 49, 65 i 70 de la LRBRL i 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); i 

la resta de normativa aplicable, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció de l’acord 

següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu 

electrònica de l'Ajuntament de Bellpuig, amb la redacció que consta a l’expedient. 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, 

mitjançant publicació al BOPL, DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un mitjà de 

comunicació escrita diària, i fer l’advertiment que si no és objecte de reclamacions o 

al·legacions durant el termini abans esmentat, es considerarà aprovat definitivament. 

TERCER.- Aprovat definitivament l’expedient es trametrà l’acord d’aprovació definitiu i 

còpia íntegra del text aprovat a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 

Catalunya, i transcorreguts quinze dies des de la tramesa, de conformitat amb l’article 

65.2 de la LRBRL es procedirà a publicar el text íntegre de l’Ordenança al BOPL i un de 

referència al DOGC. 

QUART.- Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i 

execució d’aquest acord.” 

 

XIII. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 

2012 
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 
 

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

 

“Vista l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC núm. 5876, d’11/05/2011, 

que prescriu la necessitat de designar les festes locals d’aquest municipi per a l’any 

2012. 

Atès que s’ha rebut requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Bellpuig presenti la proposta respecte de 

les dues festes locals de Bellpuig i Seana per a l’any 2012, per tal de donar compliment 

al previst en l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, segons 

les previsions del calendari de l’any vinent, fixi que les festes locals oficials per l’any 2012 

del municipi de Bellpuig i del seu nucli de Seana siguin les següents: 

- Bellpuig: 30 de març (festa dels Dolors) i 10 de setembre (Festa Major de Bellpuig). 

- Seana: 30 de març (festa dels Dolors) i 28 de setembre (Festa Major de Seana). 

SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, als centres docents i a qui resulti interessat.” 

 

XIV.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SERVEI D’AMBULÀNCIA LES 24 H. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 
 

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

 

“El grup municipal UMdC presenta una moció de suport a la no retallada del servei 

d’ambulància a la zona sanitària de Bellpuig. 

Creiem que Bellpuig és una zona estratègica d’ubicació de l’ambulància que dona un 

servei més eficient i ràpid. 

Avui en dia pot ser una reducció d’hores del servei, a la llarga pot suposar una pèrdua 

total de la seva ubicació. 

Després que al seu dia va lluitar per aconseguir l’emplaçament al nostre municipi, per 

donar un servei més ràpid i eficient a tota la zona d’influència del nostre CAP. 

Fem esment dels serveis realitzats per l’ambulància local (ANNEX) i un mapa del avui i el 

demà. 

Sol·licitem que el equip de govern faci les oportunes gestions per no perdre aquest servei 

i donar suport a aquesta moció.” 

 

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, vol remarcar que des del 

desplegament l’any 2006 de la unitat de suport a la Vila, les 24h. que ha estat de 

guàrdia, l’ambulància de Bellpuig ha realitzat més de 5.000 assistències a més de donar 

suport a Tàrrega i a Agramunt. 

Partint de la base que només tindrem les ambulàncies de Tàrrega, i unes hores les de 

Agramunt i Bellpuig, tenint en compte els habitants de Bellpuig i comarca, i el seu 
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territori molt gran, fins a vora les Garrigues, d’estar mitja hora d’arribar a Lleida, es 

passarà a 50 minuts.  

Encara que saben que la cosa esta difícil, creuen que no és bo reduir en despesa 

sanitària, i consideren que s’hauria de lluitar per continuar tenint l’ambulància a Bellpuig 

les 24 hores. Ha costat molt d’aconseguir-la, ara no s’hauria de perdre. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, diu que des de Convergència també es volen afegir a la seva 

moció. La sanitat és un tema molt complicat, i retallar-la més, tenint en compte el que 

ha costat tenir l’ambulància i el CAP a Bellpuig. Des de l’alcaldia s’hi ha estat lluitant 

parlant-ne amb els responsables de Sanitat, perquè és trist de perdre l’ambulància, i per 

últim, es va arribar a la solució plantejada, que si la resumim estarem sense servei les 6 

hores d’obertura del CAP, no per la nit, ni tampoc hi haurà la retallada total que es 

parlava. Quan es va arreglar així, dins de la gravetat del tema i que no el trobo correcte, 

podríem dir en veu baixa que hem sortit més o menys ben parats, encara que penso que 

el millor seria que no s’hagués retallat gens. En tot cas us ho agraeixo, i dir-vos que si 

convé lluitar, ho lluitarem, per si dintre d’un temps ho podem rectificar. 

El Sr. GASSÓ, regidor de CIU, diu que de bon inici, quan enlloc de la comarca en sabien 

res, ja s’estava contactant amb Sanitat per arreglar-ho, i vam ser els primers en fer-ho. 

No sé si per això ens han tret menys hores. El que no se sap és si ara és pot fer més 

pressió per canviar-ho, encara que en parlarem cada vegada que hi contactem. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, partint de la base que ja s’ha fet tot 

el que s’ha pogut, si necessiteu l’ajut de tots per poder aconseguir que no s’escapi 

l’ambulància encara que només sigui aquestes hores, podeu comptar amb nosaltres. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, diu que per la seva part també, que aquests serveis Bellpuig i 

comarca no se’ls poden permetre de perdre. Pels pobles de la comarca encara és més 

greu la situació, com més lluny del CAP, més greu és. A més a partir d’ara, quan el CAP 

tanca, les trucades que anaven a Tàrrega, seran ateses per Barcelona, on decidiran, 

llavors avisaran a Tàrrega, per traslladar-ho a Bellpuig, i així es pot arribar a perdre uns 

minuts més, que poden ser molt importants. 

El Sr. COTS, portaveu del grup municipal d’O2015, diu que els hagués agradat tenir 

accés abans del Ple al contingut de la moció, per saber en quins termes s’ha plantejat, a 

banda del que ens heu llegit. Entenc que com a documentació del Ple hi hem d’accedir. 

El secretari diu que l’han tingut sempre a disposició des de la convocatòria, amb la 

comunicació electrònica es podrà millora el funcionament 

El Sr. COTS, portaveu del grup municipal d’O2015, diu que no queda clar els tema que es 

planteja a la moció, que s’ha de votar, si fer un escrit al departament de Sanitat o que es 

demana que faci la Corporació. 

El Sr. TORRES, portaveu del grup municipal de CiU, diu que la moció va entrar el dia 11, i 

per la tarda es va tenir una reunió a l’alcaldia, on es va explicar, suposo, i es podia 

agafar la documentació que calgués. Per altra part, com a grup, nosaltres ho hem parlat, 

ho trobem correcte, i hi votarem a favor. 

 

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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