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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DE 28 DE 

SETEMBRE DE 2011 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 07/11 

Caràcter: ordinari 

Data: 28-09-2011 

Horari: de les 20,00 a les 21,15 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora. 

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

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

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Cap 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap. 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13/07/2011). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS 

PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

4. PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2012, APROVACIÓ 

D’AL·LEGACIONS. 

5. CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB L‘INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PER A 

PAGAMENT DE DEUTES AMB EMPRESES I AUTÒNOMS. 

6. ADHESIÓ AL CONVENI DE COOPERACIÓ DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL 

COMARCAL. 

7. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DE 

BELLPUIG (CURS 2010/2011) 

8. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG (CURS 2010/2011) 

9. APROVACIÓ CONVENI LLICÈNCIA URBANÍSTICA 118/2008, RATIFICACIÓ. 

10. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMdC i O2015-AM, DE REBUIG DE LA 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE SUPOSA LA FI DEL MODEL D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA DE CATALUNYA. 

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

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 
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Desenvolupament de la sessió 

 

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

Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

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

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13 de juliol de 2011.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

dóna per llegida i s’aprova l’acta de referència en els seus termes. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

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

acords de la Junta de Govern: 

 

 Resolució 26/11 de 17/06/11, designació de tresorer de la corporació. 

 R. 27/11 de 20/06/11, constitució ajuntament 2011-2015. Composició junta de 

govern local 

 R. 28/11 de 20/06/11, designació de càrrecs EPE Bellpuig Serveis Municipals (BSM)  

 R. 29/11 de 20/06/11, designació consell administratiu EPE BSM 

 R. 30/11 de 20/06/11, constitució ajuntament 2011-2015. Nomenament tinents 

d’alcalde.  

 R. 31/11 de 23/06/11, delegació matrimoni civil 

 R. 32/11 de 30/06/11, cessament de la Sra. Gemma Majos Cosialls, com a funcionària 

interina coordinadora administrativa.  

 R. 33/11 de 5/07/11, constitució ajuntament 2011-2015 nomenament de regidors 

responsables de les àrees municipals. 

 R. 34/11 de 11/07/11, convocar sessió de l’ajuntament ple tancament de legislatura. 

 R. 35/11 de 12/07/11, sol·licitud de pròrroga d’una subvenció de l’AOC, any 2010. 

 R. 36/11 de 13/07/11, aprovació d’un conveni de col·laboració impuls nou centre de 

tecnificació del motocròs a Bellpuig. 

 R. 37/11 de 15/07/11, aprovació conveni expedient llicència urbanística 118/2008, C. 

Elies Casals, sl. 

 R. 38/11 de 25/07/11, aprovar liquidació pressupost 2010. 

 R. 39/11 de 29/07/11, expedient de contractació de la gestió en règim de concessió 

del servei municipal d’aigua potable, resolució recurs de reposició. 

 R. 40/11 de 04/08/11, substitució personal temporal, projecte arranjament d’espais 

públics destinats a l’activitat de lleure infantil i juvenil. 

 R. 41/11 de 12/08/11, atorgament de pròrroga d’inici de la concessió del servei 

municipal d’abastament d’aigua potable a Bellpuig i Seana. 

 R. 42/11 de 07/09/11, contractació assegurança de multirisc dels edificis municipals a 

l’empresa Assegurances Bertran 

 R. 43/11 de 08/09/11, convocatòria comissió especial de comptes. 

 R. 44/11 de 08/09/11, adjudicació contracte menor elaboració del projecte tècnic 

d’ampliació i millora de la planta potabilitzadora municipal. 
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III. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2011-2015. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 

SESSIONS PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

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’acord plenari aprovat el passat 13 de juliol de 2011, en el qual es fixaven el règim 

de celebració de les sessions plenàries i de la Junta de Govern, i tenint en compte que 

aquesta alcaldia considera oportú la modificació del dia de celebració d’aquestes. 

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, en 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.- Acordar la modificació del règim de celebració de sessions de la Junta de 

Govern, en el sentit que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es realitzaran 

cada setmana, els dilluns no festius, a partir de les 19 hores, a la sala de Comissions 

Municipal, i en el cas del plenari municipal, es reunirà amb caràcter ordinari els primers 

dimecres de cada mes imparell, a les 20 hores, a l’empara del que disposa l’article 98 i 

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

Catalunya. La resta de condicions de funcionament seran les acordades en el Ple celebrat 

el 13/07/2011. 

SEGON. Es dóna per notificat aquest acord als Regidors i Regidores assistents al present 

plenari, a tots els efectes.” 

 

IV. PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2012, APROVACIÓ 

D’AL·LEGACIONS. 

 

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’Edicte publicat al DOGC 5.900, de 15/06/11, que va obrir el termini d’informació 

pública i presentació d’al·legacions fins el proper 30 de setembre respecte de la 

formulació del PUOSC, any 2012,. 

Considerant necessari presentar al·legacions respecte de dit acord d’aprovació de la 

formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, en el sentit següent: 

 Que es deixi sense efectes la inclusió dins de la formulació del PUOSC 2012 les 

obres d’urbanització de les zones comercials i residencials de l’Avinguda Catalunya, amb 

pressupost previst d’1.035.300 € i una subvenció de 689.630.06 €. 

Per quan els veïns afectats, en reunió celebrada recentment, van manifestar la seva gran 

dificultat per assumir la part d’obres que els correspondria en concepte de contribucions 

especials, de la part no subvencionada, la qual vista la situació econòmica actual tampoc 

pot ser assumida per l’Ajuntament. 
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I incloure en el seu lloc les obres següents: 

 Les obres del projecte anomenat “Millora de les condicions d’urbanització de l’Av. de 

Catalunya”, amb un pressupost total de 138.907,75 € i una subvenció del 95 per cent 

d’aquell pressupost. Aquestes obres es corresponen amb la renovació de l’asfalt, i 

reforma de les voreres més malmeses del carrer. 

 Les obres del projecte o projectes anomenats “Millora de l’enllumenat exterior de 

Bellpuig”, amb un pressupost previst d’uns 605.000,00 € i una subvenció del 95 per cent 

del pressupost. Aquestes obres consistiran en la substitució d’una bona part de 

l’enllumenat públic actual, per il·luminació de molt baix consum de tecnologia LED, amb 

un important estalvi anual per a l’Ajuntament. 

Atès tot l’anterior, vist el que determina la normativa reguladora sobre la aquesta 

matèria, es proposa Ple de l’Ajuntament, que en ús de les competències que li són 

pròpies adopti l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar les al·legacions de l’Ajuntament de Bellpuig, respecte de l’acord 

d’aprovació de la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, en el 

sentit expressat als antecedents.  

SEGON. Facultar a l'Alcalde perquè, en representació de l’Ajuntament, presenti dites 

al·legacions davant de la Direcció General d’Administració Local mitjançant la plataforma 

electrònica EACAT, en temps i forma.” 

 

V. CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB L‘INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, 

PER A PAGAMENT DE DEUTES AMB EMPRESES I AUTÒNOMS 

 

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 a l’article 9 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de 

suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes 

amb empreses i autònoms contretes por les entitats locals, de foment de l’activitat 

empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. 

Vist que aquesta Entitat Local té obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 

pendents de pagament. 

Atès que dites obligacions tenen el seu suport material en certificacions o documents que 

acrediten la realització total o parcial del contracte, corresponents a subministraments, 

obres o serveis entregats amb anterioritat al 30 d’abril de 2011, i reuneixen, quant es 

tracta de contractes subjectes a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic, els requisits exigits per aquella legislació. 

Atès que consta la aprovació de la liquidació del pressupost del exercici 2010 mitjançant 

Resolució d’alcaldia de data 25 de juliol de 2011, havent-ne donat compte al Ple de 

aquesta Corporació amb data 19 de setembre de 2011. 

Atès que junt a aquesta sol·licitud, s’adjunta l’informe favorable d’Intervenció de l’Entitat 

Local sobre el compliment dels requisits exigits per aquesta norma i amb l’informe de 

Tresoreria en relació amb el compliment de l’ordre de prelació establerta a l’article 5.2 

del Decret 8/2011. 

Vist l’anterior, el ple de l’Ajuntament de conformitat amb la normativa vigent, adopta per 

unanimitat el següent acord: 

PRIMER.- Sol·licitar que pel Instituto de Crédito Oficial accepti la petició de concertació de 

l’operació d’endeutament per la cancel·lació d’obligacions reconegudes, vençudes, 

líquides i exigibles pendents de pagament. 
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Adjunt s’annexen detalladament les certificacions i documents acreditatius de les 

obligacions pendents de pagament que es vol saldar amb aquesta línia financera per un 

import total de 151.201,00 €: 

ENTITAT OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

Ajuntament 

de Bellpuig 

151.201,00 € 

TOTAL 151.201,00 € 

SEGON.- Remetre tota la documentació necessària al Instituto de Crédito Oficial als 

efectes oportuns. 

TERCER.- Facultar l’alcalde per a la realització dels tràmits que siguin necessaris per al 

desplegament i execució d’aquest acord. 

QUART.- Aprovar un Pla econòmic i financer, per als exercicis 2011-2014, a fi de donar 

compliment a la legislació en matèria d’estabilitat pressupostària.” 

 

VI. ADHESIÓ AL CONVENI DE COOPERACIÓ DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL 

COMARCAL. 

 

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

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

Sra. Lidia PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, i Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. 

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

Vots en contra: 3 de les regidores Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC i Sra. Elisa Llobet Pollina del Grup 

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

“Atès que la comarca de l’Urgell per les seves pròpies característiques esta sotmesa a 

certes situacions de riscos, tan especials com específics, que poden originar emergències 

les quals poden afectar a més d’un municipi, i tenint en compte també que la majoria 

dels seus municipis estan obligats a redactar Plans de protecció civil municipal. 

Vist que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya descriu, les 

competències en matèria de protecció civil de les comarques i dels consells comarcals, en 

els seus articles 17, 26, 50 i 51, les quals inclouen tasques de suport i assistència en la 

planificació, la possibilitat de crear i mantenir un centre de coordinació d’emergències 

comarcals (CCEC) per delegació expressa dels municipis interessats. 

Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell s‘ha redactat un Pla d’Assistència i Suport en 

matèria de Protecció Civil de la comarca de l’Urgell (PAS), amb l’objectiu de donar suport 

i assistència als municipis de la comarca en les tasques de planificació i prevenció, durant 

les emergències, i posteriors tasques de rehabilitació, pla que va ser informat 

favorablement pel seu Consell d’Alcalde. 

Atès que en execució d’aquest PAS el Consell Comarcal de l’Urgell ha redactat un conveni 

de cooperació i delegació, amb la finalitat de: 

- Cooperar en la implantació i execució d’un Pla d’Assistència i Suport en matèria de 

Protecció Civil de la comarca de l’Urgell (PAS), tot establint una organització 

logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de 

protecció civil –tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la 

rehabilitació– per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 

de la Llei de Protecció Civil de Catalunya. 

- Regular l’adhesió dels Ajuntaments de la comarca de l’Urgell al PAS comarcal, i la 

delegació en el Consell Comarcal de l’Urgell de les competències municipals per a 
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la creació, manteniment i gestió del Centre de Coordinació d’Emergències 

Comarcal, sense substitució de l’autoritat que la Llei de Protecció Civil atorga als 

alcaldes en el seu àmbit municipal. 

Atès que l’article 273 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) preveu que els ens 

locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al 

interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i l’article 88 de 

la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat, sempre que 

el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions 

públiques tenen encomanats, i que l’article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 

contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació 

De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/95, de 13 

de juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), en relació als convenis de 

cooperació entre administracions públiques, i donat que l’objecte principal del conveni és 

la delegació de funcions en una altra administració pública, per tant de conformitat amb 

els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de l’Ajuntament amb 

quòrum de majoria absoluta, tot constatant 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. 

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

següents: 

PRIMER: Aprovar la signatura d’un el Conveni de cooperació i delegació a signar amb el 

Consell Comarcal de l’Urgell, amb l’objecte d’adherir-se al servei de protecció civil 

comarcal, implantar i executar el Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 

de la comarca de l’Urgell (PAS), i delegar en el Consell Comarcal de les competències 

municipals per a la creació, manteniment i gestió del Centre de Coordinació 

d’Emergències Comarcal. 

SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni, per realitzar els tràmits i 

actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant facultat 

fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni que no desvirtuïn 

substancialment el seu contingut. 

TERCER: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell i a qui resulti interessat. 

QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat a la Direcció General d’Administració 

Local, tal com preveu l’article 309 del ROAS.” 

 

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, no hi està d’acord i exposa que creu 

que s’estan duplicant els serveis, a l’ajuntament no reporta cap cost però si que 

repercutirà a nivell comarcal, estem creant nous serveis quan els que tenim o teníem els 

estem deixant perdre, com les ambulàncies, el servei del CAP per la nit i llits a l’hospital. 

No entenen per què cal crear un altre servei com aquest, quan a nivell municipal el tenim 

i funciona, municipis per tant no estan disposats a augmentar despeses de serveis a 

nivell comarcal. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que no comparteix aquesta opinió, es fa per ajuda a 

d’altres pobles de la comarca davant d’una nevada, un incendi. Hi han pobles que no 

estant preparats com Bellpuig. 
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La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, l’hi replica que  si hi ha un poble 

que necessita ajuda ja li donarem, com fèiem fins ara, sense aquest conveni. 

El Sr. GASSÓ, 2n. tinent d’alcalde, argumenta que és una decisió del consell comarcal, de 

tots els alcaldes de la comarca. Com a representants d’un dels tres pobles més grans a la 

comarca, no podem dir-li que no. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC , demana que transmetem aquesta 

observació  al consell comarcal ja que és l’ajuntament que li fa arribar. Donaran l’ajuda 

que convingui, no cal que ens ho manin, ho farem com fins ara. 

El Sr. TORRES, 1r tinent d’alcalde i responsable de protecció civil, diu: igual que els 

anteriors governs a Bellpuig s’ha predicat amb l’exemple. En les nevades passades no 

vam tenir problemes de circulació, vam ser un dels primers pobles de la comarca en 

funcionar. Vam ser el primer poble en fer aquest pla a nivell municipal, el consell no en 

tenia, i l’anterior govern en va renovar una part, i ara tocar renovar l’altra. També hi ha 

ajudes per comprar material, nosaltres en gaudim i podem ajudar a qualsevol poble. Crec 

que primer és Bellpuig, però unint esforços, podem ajudar pobles de la comarca 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, creu que continuaran ajudant, 

sempre ho han fet i no cal que els manin des de la comarca. 

La Sra. LLOBET, portaveu del PP, diu que no havia reflexionat massa en aquest punt, 

però està d’acord amb la Sra. Creus, perquè com diu aquí per la consecució de les 

finalitats bàsiques, quan els serveis bàsics s’estan retallant per tot costats, no cal 

aquesta burocràcia. 

 

VII. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL 

DE BELLPUIG (CURS 2010/2011) 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual demanen que se’ls faci arribar 

diferent documentació justificativa, entre la qual s’hi troba l’acord d’acceptació de la 

subvenció per import de 78.400,00 euros, atorgada per dit Departament al nostre 

Ajuntament, com a titulars de llars d’infants i pel curs 2010-2011, i amb la finalitat que 

es pugui fer efectiu el cobrament de la subvenció atorgada. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada al nostre Ajuntament, pel Departament 

d’Ensenyament, com a titulars de llars d’infants, curs 2010-2011, per import de 

78.400,00 euros. 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde o regidor en qui delegi per la signatura de tots els 

documents necessaris per formalitzar aquesta acceptació. 

TERCER.- Trametre aquesta documentació al Departament d’Ensenyament, als efectes 

oportuns.” 

 

VIII. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL 

DE MÚSICA DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG (CURS 2010/2011) 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
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“Vista la Resolució de la consellera d’ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual 

s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa 

per al curs 2010-2011, en la qual hi consta un import atorgat a la corporació local de 

Bellpuig de 39.900,00 €. 

Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, (Registre d’Entrada a l’Ajuntament de 

Bellpuig de data 29/7/2011), en el qual demanen que se’ls faci arribar la documentació 

assenyalada a l’apartat 5 de l’esmentada Resolució, entre la qual es troba l’acord 

corresponent, adoptat pel Ple de l’Ajuntament, referent a l’acceptació de la subvenció, 

per tal que es pugui fer efectiu el cobrament de l’import total de la subvenció atorgada. 

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per al funcionament de l’escola de música de 

titularitat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al curs 2010-2011, per import de 

39.900,00 €, atorgada mitjançant Resolució, per la qual s’atorguen subvencions a les 

corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2010-2011 

Segon.- Autoritzar plenament a Salvador Bonjoch Guim, 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 a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.” 

 

IX. APROVACIÓ CONVENI LLICÈNCIA URBANÍSTICA 118/2008, RATIFICACIÓ 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 10 dels regidors Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

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

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

ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i 

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

Abstencions: 1 de la regidora Sra. Elisa Llobet Pollina del Grup municipal del PP. 
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Vist el Decret de l’alcalde núm. 37/2011, de data 15 de juliol de 2011, aprovat per 

raons d’urgència. 

Atès que és competència del ple els acords en matèria la declaració de lesivitat dels actes 

de l’Ajuntament i la seva desestimació, d’acord amb el que preveuen els articles 22.2.j i 

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

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). En conseqüència, 

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

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

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

efectivitat: 

“RESOLUCIÓ 37/11 

APROVACIÓ CONVENI EXPEDIENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 118/2008, C. 

ELIES CASALS, SL. 
Atès que, el 24 de març de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Bellpuig va declarar la lesivitat per al 

interès públic de la configuració de la coberta prevista per un edifici situat al carrer Església, 7 de 
Bellpuig, llicència d’obres 118/2008, concedida a la mercantil Construccions Elies Casals, SL per la 
JGL el 8 de juliol de 2008. En execució d’aquell acord, l’Ajuntament de Bellpuig va formalitzar 
recurs contenciós administratiu de lesivitat contra dita llicència d’obres, sol·licitant la seva 
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anul·lació en l’extrem que s’autoritzava aixecar el plànol inclinat de la coberta per damunt de la 
intersecció del darrer forjat, demanda que fou admesa a tràmit pel Jutjat del Contenciós 

Administratiu de Lleida mitjançant interlocutòria de 10 de juliol de 2.009, amb número de recurs 
abreujat 321/2009. 
Vist que el nou POUM de Bellpuig, pendent de verificació per la CTULL, permet si es compleixen les 
seves previsions, que es puguin legalitzar les obres emparades per la llicència d’obres 118/2008, 
sempre que s’adeqüi la llicència a les prescripcions del nou pla urbanístic. 
Atès que les parts, previs els assessoraments tècnics i legals pertinents, han assolit un acord per 

tal de posar fi al recurs contenciós 321/2009, tot restablint la legalitat urbanística vulnerada per 
l’atorgament de la llicència 118/2008, permetent la continuació i acabament de les obres i també 
indemnitzar al titular de la llicència 118/2008 pels danys i perjudicis soferts amb ocasió de 
l’atorgament erroni de dita llicència. 
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, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), atès que 

reuneix els requisits que aquests articles exigeixen. 
Per tot això, i vist l’evident interès públic de des bloquejar la situació d’aquest expedient, RESOLC: 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Bellpuig i la mercantil Construccions Elies 
Casals, SL, regulador de les modificacions de la llicència 118/2008, que permeti la seva legalització 
i adequació al nou POUM de Bellpuig, així com de les indemnitzacions al seu titular pels danys i 
perjudicis soferts amb ocasió de l’atorgament erroni de la llicència El text del conveni figura al seu 
expedient, donant-se aquí per reproduït. 

SEGON.- Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i execució 
d’aquests acords, i la signatura del conveni. 
TERCER. D’aquest conveni es donarà compte en la propera sessió plenària que es celebri als 
efectes de la seva ratificació, i eventualment, per deixar sense efecte la declaració de Lesivitat de 
la llicència 118/2008.”” 

 

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, demana que degut a que la 

informació dels convenis i de les indemnitzacions segons ens constar aquí, no les 

donaran fins al pròxim ple, hi hauria la possibilitat d’ajornar aquest punt, fins el pròxim 

ple, quan tinguem tota la documentació i poder decidir amb coherència. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li sembla que no , ja esta posat a l’ordre del dia i no és viable 

de treure un punt. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, és per mancar d’informació per què 

com diu aquí en el pròxim ple ens acabareu de donar informació. 

El secretari fa l’aclariment que el ple al que és refereix és aquest i en la reunió 

informativa ja hi havia tota la informació. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal O2015-AM, diu que s’alegren perquè el 

conveni que es signa, és el mateix de l’anterior govern i si aleshores no es va aprovar és 

per la situació que hi havia en aquells moments d’aprovació del POUM, tot i que es podria 

retreure aquest increment de preu que al final és produeix, entenem que per una part 

esta justificat, però en aquest sentit també fem l’oferiment a l’ajuntament de la 

disposició de l’antic equip de govern per parlar d’algun aspecte o dubte d’aquest cas i així 

estalviar alguns diners i poder solucionar temes d’una forma més ràpida.  

La Sra. LLOBET, portaveu del PP, s’absté perquè no te tota la informació de les 

indemnitzacions 

El Sr. BONJOCH,li replica que ja ho van explicar i estava tot a la seva disposició. 

La Sra. CREUS, nosaltres votem a favor però vindrem a buscar la documentació del 

conveni. 
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X. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMdC i O2015-AM DE REBUIG DE 

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE SUPOSA LA FI DEL MODEL 

D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE CATALUNYA 
 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 10 dels regidors Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

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

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

ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i 

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

Vots en contra: 1 de la regidora Sra. Elisa Llobet Pollina del Grup municipal del PP. 
 

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

 

“L’any 1980 l’estat espanyol va traspassar les competències d’ensenyament a la 

Generalitat de Catalunya; 

Des de l’any 1984 Catalunya gaudeix d’una Llei de Normalització Lingüística per a un 

ensenyament amb el català com a llengua vehicular, que coneixem com a immersió 

lingüística; 

Tots els indicadors acadèmics de referència acrediten que els alumnes catalans 

assoleixen el mateix nivell acadèmic de llengua castellana que els alumnes de la resta de 

l’estat 

Aquest model ha estat la peça clau que ha garantit la cohesió social del país i és una eina 

imprescindible per a garantir la integració dels nouvinguts i el manteniment de 

l’esmentada cohesió a la societat catalana; 

El passat desembre de 2010 el Tribunal Suprem dictava sentència on es manava a la 

Generalitat que situés el castellà també com a llengua vehicular a l’escola; 

El departament d’ensenyament de la Generalitat va fer arribar el passat juny un informe 

al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el qual acreditava es demostrava que per 

assolir el coneixement de les dues llengües oficials cal continuar amb l’actual sistema, i 

que l’estat de normalització lingüística de la societat catalana no permet el canvi del 

model educatiu actual; 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al qual correspon l’execució de la sentència 

del Suprem, ha considerat insuficients les dades proporcionades pel Departament i ha 

fixat un ultimàtum de dos mesos a partir del 3 de setembre de 2011 a la Generalitat per 

tal que situï el castellà com a llengua vehicular juntament amb el català; 

Aquest període de temps fixat va acompanyat de l’amenaça de conseqüències legals, que 

poden anar des de multes fins a l’obertura de diligències penals, per aquells qui no 

permetin l’aplicació de la sentència; 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació 

de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la 

immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de 

garantir la cohesió social. I per tot això, els grups municipals de CiU, UMdC i O2015, 

presenten la següent proposta d’acord: 

1. Rebutjar frontal i enèrgicament la sentència del Tribunal Suprem que suposa la fi del 

model d’immersió lingüística de Catalunya, conseqüència directa de la retallada del 

Tribunal Constitucional espanyol a l’Estatut. 

2. Denunciar el lamentable ultimàtum llençat pel TSJC al Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya i que atempta contra l’autogovern del país. 
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3. Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb 

el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i l’extensió del sistema 

d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya. 

4. Demanar al Govern la màxima fermesa en defensa de la llengua catalana i del model 

d’immersió lingüística, assumint la seva responsabilitat al capdavant del país fins on sigui 

necessari. 

5. Donar suport a tot el personal docent que han mostrat la seva voluntat de no acatar 

la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de 

Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests professionals i 

docents. 

6. Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil 

catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió. 

7. Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 

El Sr. BONJOCH, alcalde, fa la presentació i proposa que aquesta moció la poden 

preparar i presentar en conjunt amb la resta de grups municipals, i també incloure-hi la 

adhesió a la moció de l’escola.  

La Sra. LLOBET, portaveu del PP, diu que el grup popular no dóna suport a aquesta 

moció, perquè creiem que els governs el primer que han de fer és complir la llei i les 

sentències i oferir als catalans el màxim de possibilitats per la educació; que la societat 

catalana mereix una escola que ofereixi als joves una educació trilingüe i que els prepari 

per al món més competitiu que el govern de Catalunya ha de vetllar per una pluralitat, 

per representar el conjunt dels catalans, i no sols una ideologia més nacionalista que 

només serveix a una part. Volem que el català segueixi sent una llengua vehicular, però 

el castellà també és de dret que ho sigui. De fet, que Catalunya és plural és demostra 

cada dia , per exemple en els diaris catalans, que tenen edicions en les dues llengües, 

amb l’escola privada, que ofereixen l’educació com a mínim amb tres llengües i l’exemple 

d’una societat que viu el bilingüisme amb tota naturalitat. Una educació trilingüe és 

doncs una garantia de llibertat, una garantia dels drets dels pares i del fills, una garantia 

de millor qualitat i de futur millor. 

Deixeu-me dir una frase de la membre de la comissió d’educació de la unió europea, que 

va comentar que a la unió europea cal parlar la llengua materna, la del veí i una llengua 

franca. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, a aquesta frase també podríem contestar que a Espanya 

posessin el català ja que també som veïns. 

La Sra. LLOBET, si hi hagués gent que ho demanes, potser passaria 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal O2015-AM, en resposta a la companya del PP 

no creu que hi hagi cap llei que pugui anar en contra o a favor de la segmentació d’una 

societat com és la catalana, que pugui anar contra la voluntat d’un poble, i el poble ha 

demostrat el dia 12, amb concentracions davants dels ajuntaments, quina immersió 

lingüística vol, i el que podria contemplar la teva petició, per exemple, als milers de 

famílies que demanen aprendre amb català a València, doncs se’ls hi pogués fer cas, 

simplement això. 

El Sr. GASSÓ, 2n. Tinent d’alcalde, voldria fer un apunt, tal com la Sra. Llobet ha dit la 

normalitat hi és, no cal que ho toquin, no cal que ho retallin, si fins ara funcionava. Aquí 

hi ha dos idiomes i tot es parla igual, no cal que ho toquin. 
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El Sr. COTS, portaveu del grup municipal O2015-AM, aquest és un país que no viu el 

bilingüisme amb naturalitat, perquè en el moment en que hi ha monolingües 

castellanoparlants i no hi ha cap monolingüe catalanoparlant, és un país que no viu el 

bilingüisme amb naturalitat. Per altra banda, jo diria que aquesta reivindicació, que fem 

per la cohesió social, és per no deixar de banda a aquests monolingües castellans. En 

aquestes famílies monolingües castellanes, que porten els seus fills a l’escola catalana, 

els seus fills esdevenen bilingües, en canvi, si porten els seus fills a l’escola castellana 

seran monolingües. S’ha demostrat que el sistema d’immersió és l’únic sistema que 

garanteix el bilingüisme amb situacions de minorització de llengües, per tant, el que fem 

reivindicant una escola catalana és posar-nos a la vora dels monolingües castellans dels 

nens i nenes que a casa seva només viuen en castellà i que després no tenen cap altre 

mitjà. Malauradament la societat no ens ofereix cap altre mitja per esdevenir bilingües, si 

no fan immersió a l’escola, no seran mai bilingües, per tant els deixarem de banda. 

Perquè estem d’acord que les persones bilingües tenen més possibilitats de promocionar-

se socialment, que les persones monolingües, i està més que demostrat si tu et cries en 

una família monolingüe castellana i no fas immersió a l’escola tu no esdevindràs mai 

bilingüe, per tant aquesta és una eina de cohesió social el que s’està proposant no deixar 

de banda aquestes persones, que estan en contra de l’escola catalana. 

 

 

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

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 

 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, en referència a les jardineres 

situades davant del Teatre Armengol, demana si hi hauria la possibilitat de treure-les, en 

moments puntuals, i així facilitar el trànsit en aquesta zona. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que ho han estat estudiant, i de cara a l’hivern les 

volien treure per transformar el parc en una gran rotonda, i quan arribi els mesos d’estiu 

o en actes puntuals al teatre col·locar pilones, per tallar el transit. 

El Sr. SALLA, portaveu del grup municipal O2015-AM, voldria recordar que si en el seu 

dia es van posar les jardineres era per facilitar el pas davant del teatre, tram on no hi ha 

vorera, però segurament que la decisió del govern estarà ben presa. 

Aprofitar per manifestar dos punts, primer un agraïment i em dirigeixo principalment al 

Ramon Torres, per tenir el despatx dedicat als grups de l’oposició a punt, i poder 

començar a utilitzar-lo, també agrairia un horari flexible per poder utilitzar-lo per a 

aquells que tenim horari d’oficina i que acaben tard per les tardes i el migdia el tenim 

inhàbil. En relació amb aquest tema comentar dos punts més, la possibilitat de que a la 

pàgina web on hi apareix la relació de tots els regidors que formen el ple de Bellpuig, hi 

pogués figurar un correu electrònic dels diferents grups de l’oposició, només hi apareix 

algun correu dels regidors que estan al govern, en segon lloc preguntar si l’oposició 

podem disposar d’un espai a l’Infovila. 

L’altre tema és en referència a la baixada dels alumnes i autocars de l’institut, sabem  la 

dificultat que hi ha en aquest assumpte, però creiem que seria necessari presentar 

alguna solució i si cal, fer alguna actuació, conteu amb el suport del nostre grup per 

solucionar-ho. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, respon en referència a l’infovila, que té els dies contats, el 

contracte és fins a finals d’any, considera que és una despesa que cal retallar, si més 

endavant es redacta un butlletí informatiu s’avisarà, però no hi ha res previst. 

El Sr. GASSÓ, 2n. Tinent d’alcalde, respecte del punt de baixada dels alumnes i autocars 

a l’institut, l’ajuntament té una proposta pensada, i aquesta setmana vinent s’han de 

reunir amb l’institut per canviar d’ubicació la parada i després s’ha de treballar per poder 

treure la caixa de gas de la vorera. 
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El Sr. COTS, portaveu del grup municipal O2015-AM, opina que això disminuirà 

sensiblement la quantitat de gent que passa però no disminuirà el fet que aquella vorera 

s’acaba, te un final mort i obliga la gent a baixar a la rotonda. Em pregunto si 

l’ajuntament no serà responsable si hi ha un accident, amb totes les seves possibles 

conseqüències. 

La Sra. Teulé, 3r. Tinent d’alcalde, fa l’aclariment que sortint de l’institut, baixant les 

escales es pot travessar el carrer i no es té que passar pel lloc, on hi ha l’armari de gas 

que és el punt problemàtic. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, comenta que ensenyament ha de cedir la vorera i desprès hi ha 

la intervenció de gas natural per traslladar l’armari. L’anterior equip de govern hi va 

treballar, i nosaltres hi continuarem treballant perquè esdevingui una realitat, per això la 

nostra inquietud és que els autocars tornin aparcar davant de l’institut i així els alumnes 

poder accedir directament. 

La Sra. LLOBET, portaveu del PP, pregunta qui és l’assistent social, quant hi és , quan hi 

pot parlar. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que és diu Glòria, està a l’Ajuntament els dimarts i 

dimecres i rep visites amb hores concertades, la Silvia les gestiona. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, comenta que la sortida de 

l’Avinguda Catalunya a la Nacional II on hi ha el canvi de rasant, degut a un bar, els 

cotxes aparquen a damunt del pas de vianants, o a la línea contínua, la visibilitat és 

nul·la, provoca problemes a l’hora d’accedir a la N-II, és pot fer alguna actuació.  

El Sr. BONJOCH, alcalde, li respon que miraran quina actuació és pot fer. S’ha rebut 

alguna queixa veïnal. És una situació que també passa a d’altres llocs del municipi on les 

senyals no és respecten, una de les actuacions serà l’aplicació de sancions per part dels 

municipals. 

La Sra. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, també nomena l’encreuament de la 

N-II amb l’Avinguda del Bosc, com un altre punt on hi ha poca visibilitat. 

El Sr. TORRES, 1r. Tinent d’alcalde, fa l’aclariment que cal tenir en compte que aquesta 

carretera ara és de la Generalitat i qualsevol actuació que és faci ha d’estar consensuada 

amb ells. 

La Sra. GABERNET, portaveu del grup municipal d’UMdC, comentar que el problema 

d’aquest creuament és pel trànsit que hi ha, en ser una zona industrial. 

 

 

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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