ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 13 DE NOVEMBRE
DE 2012
Identificació de la sessió
Núm.: 06/12
Caràcter: ordinari
Data: 13-11-2012
Horari: de les 19,35 a les 20,35 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
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
Sr. Xavier SALLA SIMÓ
Sr. Josep M. COTS CAIMONS
Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO
Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES
Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA
SECRETARI:

alcalde
1r. tinent d’alcalde.
2n. tinent d’alcalde.
3ra. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor, portaveu grup O2015-AM
regidor.
regidora, portaveu grup UMdC
regidora.
regidora, portaveu grup PP
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
Observacions:
El senyor Josep M. COTS CAIMONS, regidor del Grup Municipal d’O2015-AM, s’incorpora en
el transcurs del punt 2 de l’ordre del dia,
ORDRE DEL DIA:

1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13/09/12).
2.
INFORMES D’ALCALDIA.
3.
RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE
CATALUNYA.
4.
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ
PER A L’EXERCICI DE 2013.
5.
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CERTS CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS.
6.
APROVACIÓ ACORD DE COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE EN
SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL. RATIFICACIÓ.
7.
APROVACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL, DEL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES PILES I ACUMULADORS. RATIFICACIÓ.
8.
INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI
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15/2010, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
9.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, O2015-AM, I UMdC, PER A LA CREACIÓ
D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA.
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple
el primer punt de l’ordre del dia:
I.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13/09/12).

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 13 de novembre de 2012.
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
donen per llegides, i s’aproven les actes de referència, amb la inclusió de les esmenes
proposades.
II.

INFORMES D’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde, Salvador Bonjoch, en primer lloc informa sobre la dissolució del consorci del
circuit de motocròs de Catalunya.
Diu que el Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya s’ha dissolt i ara en el seu lloc hi
ha una SL, formada per la mateixa participació que abans hi havia al consorci: 3%
Ajuntament de Bellpuig, 22€ Diputació i 75% Generalitat de Catalunya.
A partir d’ara no hi haurà cap persona destinada amb sou a treballar-hi. A partir de l’1 de
gener queda tancat el Consorci i comença la gestió de la SL. Aquesta gestió anirà a càrrec
de l’Ajuntament de Bellpuig. El president és Iván Tibau, Secretari General de l’Esport i la
vicepresidència la té l’alcalde de Bellpuig. Les persones que tindran firma per a la gestió són
el Sr. Joaquim Perisé, representant territorial d’esports i l’alcalde de Bellpuig.
El comptable de l’Ajuntament, el secretari i la Gemma Coll, seran les persones de
l’ajuntament que dedicaran part del seu temps a treballar per la SL. Totes les feines que
faran tenen un preu i aquest preu el cobrarà l’Ajuntament.
El manteniment del circuit el portarà també l’Ajuntament de Bellpuig a través de BSM.
Haurem de presentar les factures corresponents i cobrarem d’aquesta.
El proper dia 31 de desembre acaben totes els contractes pendents del consorci: el del Sr.
Isidre Esteve i el del Sr. Juanòs.
Les activitats esportives que es puguin desenvolupar al circuit estaran gestionades pel Moto
Club Segre amb qui haurem de signar un conveni. Per tant, cada any s’hauran de presentar
els corresponents pressupostos: el de les activitats esportives, el de la part administrativa i
el de manteniment.
El Consell director, cada any, al voltant dels mesos de setembre-octubre decidirà que
aprova fer per al pròxim any. Les activitats com l’Eternal Running o altres com el cros
escolar es continuaran fent.
III. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CIRCUIT DE MOTOCRÒS
DE CATALUNYA.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 9, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia
PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra.
Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i Sra. Elisa LLOBET
POLLINA del Grup municipal del PP.
Abstencions: 2, dels regidors Sr. Xavier SALLA SIMÓ, i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del
Grup municipal d’O2015.
Acord: Aprovar per majoria absoluta dels assistents la proposta d'acord que tot seguit es
transcriu:
“El Govern de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 18 de desembre de 2001, va aprovar
la constitució del Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya amb la finalitat que Catalunya
disposes d’un circuit permanent de motocròs de caràcter i interès nacional i internacional.
Previ acord del Consell Directiu del Consorci Circuit de Motocròs de Catalunya es va
constituir el 15 d’abril de 2008, la societat mercantil Circuit de Motocròs de Catalunya, S.L.U.,
com ens gestor instrumental del Consorci.
El Govern de la Generalitat de Catalunya per acord de 2 d’agost de 2011, va disposar que es
procedís dissolució del Consorci Circuit de Motocròs de Catalunya, mitjançant la cessió global
del seus actius i passius a la societat mercantil Circuit de Motocròs SL, així com fer aquells
tràmits necessaris per tal que la societat Circuit de Motocròs, SL, pugui assumir els recursos,
les funcions i l’estructura del Consorci.
El Consell Directiu del Consorci de 2 de març de 2012 va nomenar la Comissió Liquidadora del
Consorci Circuit de Motocròs de Catalunya.
La Comissió Liquidadora del Consorci Circuit de Motocròs de Catalunya va aprovar el Balanç de
dissolució del Consorci i els acords de cessió d’actius i passius a la societat mercantil Circuit de
Motocròs de Catalunya, S.L.
Atès que d’acord amb la previsió de l’article 17 dels Estatuts del Consorci i el que disposa el
Reglament d’obres, activitats i serveis, l’acord de dissolució del Consell Directiu del Consorci
Circuit de Motocròs de Catalunya necessita la posterior ratificació de les entitats consorciades
que hi hagin votat a favor.
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 52.2.b 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), correspon al Ple de la Corporació l’aprovació
d’aquest acord, el qual ha de ser aprovat per majoria absoluta dels seus membres, d’acord
amb l’establert a l’article 47.2.g de la LRBRL.
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, l’adopció de l’acord següent
Primer.- Ratificar l’acord del Consell Directiu del Consorci de data 26 d’octubre de 2012 i en
conseqüència aprovar el Balanç de Dissolució del Consorci, tancat a 22 d’octubre de 2012, que
s’acompanya d’annex 1 i autoritzar la cessió global d’actius i passius del Consorci a la societat
mercantil Circuit de Motocròs de Catalunya, S.L.U. en els termes següents:
(i) Cedir l’Actiu circulant del Consorci, que ascendeix a la quantitat d’ 1.046.274,27 €, i
que s’integra per drets de cobrament a tercers i a la societat cessionària, i per
tresoreria, juntament amb el Passiu conformat per les partides de Creditors a Llarg
Termini i Creditors a Curt Termini que en conjunt ascendeixen a la xifra d’
1.054.219,09 €. a favor de la societat Circuit de Motocròs de Catalunya S.L.U.
En relació a la partida del balanç que figura al compte 171 la societat mercantil Circuit
de Motocròs de Catalunya S.L.U. se subroga en tots els deures i obligacions derivats del
contracte de préstec que el Consorci te convingut amb l’Institut Català de Finances
(ICF), de data 17 de gener de 2003, havent donat plena conformitat l’ICF a la
subrogació, i havent quedat el Consorci alliberat de qualsevol obligació front a l’ICF.
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(ii) Procedir, contra la partida 250 de valors, adjudicar les 19.770 participacions socials
números 1 al 19.770, ambdós inclosos, de valor nominal 100 € cadascuna d’elles, i que
son propietat del Consorci per assumpció en l’escriptura de constitució de la societat
mercantil Circuit de Motocròs de Catalunya, S.L.U.
L’adjudicació es realitza a favor de les administracions públiques consorciades, en la
proporció establerta en l’article 11.2 dels Estatuts del propi consorci, segons modificació
dels Estatuts. Les 19.770 participacions de l’esmentada societat, que es troben lliures
de tota càrrega i gravamen, son adjudicades com segueix:
Consell Català de l’Esport, se li adjudiquen un total de 14.828 participacions socials,
números 1 a 14.828, ambdós inclosos.
Diputació de Lleida, se li adjudiquen un total de 4.349 participacions socials,
números 14.829 a 19.177, ambdós inclosos.
Ajuntament de Bellpuig, se li adjudiquen un total de 593 participacions socials,
números 19.178 a 19.770, ambdós inclosos.
Segon.- Acceptar l’adjudicació en favor de l’Ajuntament de Bellpuig, de les 593 participacions
socials que li corresponen, números 19.178 a 19.770, ambdós inclosos.
Tercer.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura dels document necessària per a l’execució del
presents acords.
Quart.- Disposar la incorporació de les participacions en l’Inventari de Béns de la Corporació.”
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. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, intervé i en primer
lloc demana disculpes perquè el seu grup no va poder assistir a la reunió prèvia informativa,
i per explicar-se sobre el seu vot.
Per les explicacions que s’han donat i la informació facilitada, el seu grup no veu malament
les mesures presses però de tota manera, pels comentaris que la gestió del circuit ha
generat, no ja d’un temps cap aquí sinó també durant l’anterior legislatura i durant la
campanya electoral i el fet que no hi hagi aquest conveni encara signat amb el Moto club
Segre, prefereixen abstenir-se a l’espera de veure els resultats i de com queda aquest
conveni i com realment funciona tot el motocròs amb la gestió personalitzada des de
l’Ajuntament.
L’alcalde, Sr. Salvador BONJOCH, destacar que ja existeix un preconveni amb el Moto club
Segre però que es va decidir no tirar-ho endavant fins que no es liquidi definitivament el
consorci i no hi hagi treballadors dins del mateix.
Aquest proper any serà un any d’impàs, ja que el calendari de les activitats esportives
pràcticament està tancat, i per tant, Bellpuig no podrà acollir cap prova important. A més, el
tema del robatori ha dificultat encara més les coses alhora de concretar també aquest
aspecte.
IV. ORDENANCES
FISCALS
MUNICIPALS.
MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013.

APROVACIÓ

PROVISIONAL

Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 7, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia
PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, , i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup
municipal del PP.
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Abstencions: 4, dels regidors: Sr. Xavier SALLA SIMÓ, i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del
Grup municipal d’O2015, i Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció GABERNET
GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Per providència de l’Alcaldia amb data 29 d’octubre de 2012 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents de certs impostos municipals,
així com la modificació d’algunes ordenances fiscals vigents, reguladores de les taxes, tant
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, com per la prestació
de serveis públics municipals, per part municipal o de la seva l’entitat publica empresarial
Bellpuig Serveis Municipals, o per la realització d’activitats administratives de competència
local o d’ordenances de preus públics.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en
particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament
d’impostos municipals, així com d’algunes ordenances fiscals reguladores de les taxes, per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per la prestació de
serveis públics municipals, o per la realització d’activitats administratives de competència
local o d’ordenances de preus públics.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
ordenances fiscal següents:
O. F. núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,83. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
Tarifa
Coef.
Tarifa
Llei €
municipal
a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
1,83
23,09
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
34,08
1,83
62,37
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
71,94
1,83
131,65
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
89,61
1,83
163,99
- De més de 20 cavalls fiscals
112,00
1,83
204,96
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
83,30
1,83
152,44
- De 21 a 50 places
118,64
1,83
217,11
- De més de 50 places
148,30
1,83
271,39
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
42,28
1,83
77,37
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
83,30
1,83
152,44
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
118,64
1,83
217,11
20121113
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POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

Tarifa
Coef.
Tarifa
Llei €
municipal
148,30
1,83
271,39
17,67
27,77
83,30

1,83
1,83
1,83

32,34
50,82
152,44

17,67
27,77
83,30

1,83
1,83
1,83

32,34
50,82
152,44

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83

8,09
8,09
13,85
27,72
55,43
110,86

PER

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el
qual derogà l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r
del Reial decret 1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà
el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta
als diferents tipus de vehicles.”
O. F. núm. 5, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Euros
1. Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCA):
2. Activitats incloses als annexos II i IV de la LPCA quan s’han de sotmetre a
consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental:
3. Activitats incloses a als annexos II i IV de la LPCA no previstes a l’apartat
anterior:
4. Activitats incloses en l’Annex III de la LPCA, i les activitats sotmeses al règim de
llicència per la normativa en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, a
excepció de les previstes als apartats b) i e) de l’article 95 del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR)
5. Activitats o instal·lacions innòcues, les previstes als apartats b) de l’article 95 del
REPAR o aquelles altres el procediment d’autorització de les quals estigui regulada per
la normativa sectorial diferent de l’esmentada als apartats anteriors, inclosa la
llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui sotmesa a cap altra
règim d’intervenció administrativa:
6. Procediment de revisió de llicència municipal ambiental i permís municipal
ambiental
7. Control inicial de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental o
comprovació de la posada en funcionament d’activitats regulades per les disposicions
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, així com per normativa
sectorial distinta de les esmentades als apartats anteriors, inclosa la comprovació de
la comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecta a altre règim
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d’intervenció administrativa
8. Control periòdic de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental
o d’activitats incloses a l’annex III de la LPCA:
9. Llicències i autoritzacions per a l'exercici d'activitats no compreses en els apartats
anteriors o d'altres ordenances fiscals:
10. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i
instal·lacions
11. Canvis de titularitat durant la tramitació de la llicència o posteriors

200 €
105 €
83 €
62 €

2. Les taxes per llicència d’obertura sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la Llei
3/1998, de 27 d’abril (LIIAA) i les taxes per autoritzacions, llicències i permisos municipals
ambientals sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la LPCA, que deroga i ve a substituir a
l’anterior, es liquidaran d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent en el moment de la seva
sol·licitud.”
O. F. núm. 6 Taxa de cementiri municipal.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6è. Quota tributària.
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a.fila
945,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a.fila
1.175,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a.fila
945,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a.fila
520,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un columbari
570,00 €
Quota tributària dels nínxols plans i cantoners situats a la banda sud del cementiri actual:
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a. Fila
1.145,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a. Fila
1.145,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a. Fila
1.145,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a. Fila
770,00 €
Assignació de terrenys per tombes o panteons:
Parcel·la mínima 2 m²
209,00 €/m²
Parcel·la màxima 25 m²
410,00 €/m²
(Pels difunts que hi hagi enterrats a terra només es permetrà una creu o marca.)
Conservació de cementiri:
Per nínxol o columbari
8,10 €
Per panteó, tomba
91,50 €
Per emissió títol
6,00 €”

O. F. núm. 7, Taxa de clavegueram.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de pessetes.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges
Euros
- Per clavegueram, cada m3 .....................0,094 €
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinades a habitatge:
- Per clavegueram, cada m3 ......................0,094 €
2. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per un
subministrament. La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima
exigible.
Consum mínim anual: 108 m3 x 0,094 € = 10,15 €
Drets d’entroncament:....................................120,00 € (Mà d’obra i materials a part)
Connexions sense comptador: als defraudadors se’ls hi aplicarà la mitja de consum general per
habitatge, per 5 anys, pel 100 %.”
O. F. núm. 8, Taxa per recollida d’escombraries.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6è. Quota tributària
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1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatge particular, en condicions d’habitabilitat:
82,00 €
Habitatge particular Seana:
41,00 €
Hotels, fondes, cafès, bars, etc.:
150,00 €
Establiments comercials, de
superfície de venda inferior a 800 m²
138,00 €
Establiments industrials:
138,00 €
Establiments comercials, individuals o col·lectius,
amb una superfície de venda igual o superior
a 800 m²
1.400,00 €
Establiments Seana:
69,00 €
Oficines d’entitats bancàries:
317,50 €
Defraudadors:
el quíntuple de la tarifa anual.
Recollida a establiments fora dels cascs urbans de Bellpuig i Seana:
Per la recollida d’aquells establiments ubicats fora dels nuclis urbans de Bellpuig o Seana, que vulguin
gaudir del servei de recollida d’escombreries no industrial (RSU i FORM), s’haurà de regular mitjançant
conveni. Per calcular l’import d’aquest tipus de recollida, es prendrà com a base el cost total que
representa aquest servei específic.
Bonificacions: S’atorgarà una bonificació d’un 10% de la quota tributaria d’aquesta taxa aquells
usuaris particulars que hagin efectuat al menys 5 entrades de material rebutjable admissible a la
deixalleria municipal de Bellpuig.”

O. F. núm. 9, Taxa per l’expedició de documents urbanístics.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 7è. Tarifa.
1. Per expedició de cèdula urbanística, a instància de part
2. Per cada certificació expedida a instància de part de serveis urbanístics
3. Per l’atorgament de la llicència de segregació d’una finca rústica o urbana
4. Per la tramitació d’un pla urbanístic derivat, a iniciativa de particular
5. Compulsa de documents urbanístics o d’altres documents (sense fer copia)
6. Compulsa de documents urbanístics o d’altres documents (fent la copia)
7. Expedient primera ocupació
8. Còpies de plànols amb plotter:
Tipus de
paper

Monocrom
normal
vegetal

normal

48,00
23,00
48,00
1.095,00
0,42
0,52
68,00

€
€
€
€
€
€
€

Color
vegetal

DIN A4

3,65

4,60

5,50

6,25

DIN A3

5,20

7,80

7,70

8,35

DIN A2

7,30

9,40

10,90

11,50

DIN A1

9,20

10,85

16,30

13,75

DIN A0

11,80

13,65

15,70

16,50

O. F. núm. 10, Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Euros
Període comprès de l’1 Període comprès de l’1
d’abril
al
30
de d’octubre al 31 de març.
setembre
- Zona primera
a) Ocupació mitjançant taules i cadires:
1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb
20121113
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cadires, per unitat...................................
2- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,
per unitat....................................
- Resta de la Vila
b) Ocupació mitjançant taules i cadires:
1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb
cadires, per unitat...................................
2- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,
per unitat....................................

2,1

1,25

7,3

5,2

1,55

1,25

6,25

5,20

O. F. núm. 11, Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, tanques i altres instal·lacions anàlogues.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è.Tarifa.
Per ocupació de terrenys d'ús públic amb material de construcció, deixalles, tanques i altres
instal·lacions anàlogues:
Tanques i bastides per obres i grues a la via pública ………………….0,16 €/m2 dia
Contenidor per a runes o sac …………………………………………………….. 2,40 €/ut. dia
Marquesina per pas de vianants …………………………………………………. 0,16 €/m2 dia
Aquesta es realitzarà a petició del tècnic competent mitjançant l’informe de la llicència urbanística,
valorarà la necessarietat depenen del carrer on es realitzen les obres.”

O. F. núm. 12, Taxa per la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres abastaments
públics.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 4t.Quota tributària.
La quota tributària corresponent serà la que es fixa en les següents tarifes:
Concepte

Habitatges ús domèstic
Bloc 1: fins a 10 m3/mes......................
0,38 €/m3
Bloc 2: de 10 a 20 m3/mes...................
0,50 €/m3
3
Bloc 3: excés de 20 m ........................
0,66 €/m3

Usos comercials
Bloc 1: fins a 10 m3/mes......................
0,43 €/m3
Bloc 2: de 10 a 20 m3/mes...................
0,55 €/m3
3
Bloc 3: excés de 20 m ........................
0,71 €/m3

Usos industrials i de la construcció
Bloc 1: fins a 10 m3/mes......................
0,49 €/m3
Bloc 2: de 10 a 20 m3/mes...................
0,60 €/m3
3
Bloc 3: excés de 20 m ........................
0,77 €/m3
Quota fixa servei
Habitatges ús domèstic, i ús comercial
2,07 €/mes/Abonat
Us Industrial i construcció
5,17 €/mes/Abonat
Drets d'entroncament..........................
96,00 € (Ma d’obra i material a part.)
Ma d’obra
9,62 €
Comptador 13 mm.
57,52 €
Fiança
31, 02 €
Total alta
228,43 €
Escomesa de 3 mts (no inclou comptador
Ni drets d’entroncament)
488,14 €
Reposició de servei
75,19 €
L'aplicació de les noves tarifes es condiciona a la seva aprovació per part de la Comissió de Preus de
Catalunya.
Defraudadors:
En cas de què tingui una connexió sense comptador o be es detectin manipulacions que alterin la
lectura, se li aplicarà la mitja anual del consum multiplicada pel nombre d'habitants de l'immoble que
queda fixat, com a mínim, en una persona per habitatge, pel quíntuple de la tarifa més IVA i pel
150%.”
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O. F. núm. 15, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de
via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è.Tarifa.
La quantitat anual de la tarifa es regirà d’acord amb el següent:
Concepte
Import
Per placa de Gual instal·lada permanentment per entrada de vehicles 46,10 €/any
Quan es tracti d'empreses explotadores de serveis que afectin a la generalitat o a una part important
del veïnat, podrà concertar-se amb les empreses la quantitat a satisfer, prenent com a base el valor
mig de l’aprofitament, d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.”

O. F. núm. 17, Taxa per l’expedició de documents administratius.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6 Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa
dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
Epígraf 1. Padró d’habitants
EUR
1. Certificacions d’empadronament
- Vigent
1,55
- De Padrons anteriors
1,55
2. Certificats de convivència i residència
1,55
Epígraf 2. Certificacions
1. Certificació de documents o acords municipals
1,55
2. Altres certificacions (no urbanístiques)
1,55
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Per expedició de certificacions i informes en expedients de
31,20
traspassos de locals
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli/Din
0,31
A4
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, format Din A3
0,36
3. Compulsa de documents (sense fer la copia)
0,42
4. Compulsa de documents (fent la copia)
0,52
2. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent
quan els interessats sol·licitin amb caràcter la tramitació d’urgència dels expedients que motivin
l’acreditació.”

O. F. núm. 18, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: carrers del nucli de Seana.
Segona categoria: Resta de carrers i vies públiques o privades del terme municipal.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza
l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
3a
4a
5a
.....
Coeficient aplicable
1.05
1.15
.....
3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories,
s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos
en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.”

O. F. núm.33, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
20121113
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1.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
EPÍGRAF 1. Tarifes per aprofitaments generals:
Epígraf
Euros
1. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i
similars. Per cada m2 o fracció
2,40 €
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors,
cavallets, jocs de qualsevol tipus, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena
d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció .
2,40 €
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o
fracció
2,40 €
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres,
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada m2 o fracció
2,40 €
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada m2 o fracció
2,40 €
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o
parades de xocolateria, patates i massa fregida. Per cada m2 o fracció
2,40 €
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o
parades per a la venda de gelats, torrons i de dolços. Per cada m2 o fracció
2,40 €
8. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per a
la venda d’artesania, joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada
m lineal o fracció
2,40 €
9. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició d’articles no
especificats en els epígrafs anteriors. Per cada m2 o fracció
2,40 €
EPÍGRAF 2. MERCAT AMBULANT:
Parades al mercat municipal dels dimarts.
1. Lloc fix. per cada metre lineal o fracció. (es liquida trimestralment)
0,78 €
2. Lloc eventual, per cada ml o fracció
1,05 €
2. L’import màxim a pagar per ocupació de terrenys contemplades a l’epígraf 1 es fixa en 225 €.
3. A més dels imports anteriors, en el cas de necessitar connectar a l’enllumenat públic les despeses
que s’originin per a dur a terme aquesta connexió així com les despeses de consum elèctric que
aquesta connexió comporti seran de compte del sol·licitant de la mateixa, així com les despeses de
reparacions i avaries que s’hi produeixin.
4. Les tarifes de l’epígraf 1 corresponen a ocupacions de terrenys motivades per l’organització d’activitats
tradicionals (festes majors o tradicionals). No s’inclou en cap cas concerts o activitats extraordinaris que
es puguin celebrar al municipi, en que l’Ajuntament podrà acudir a una licitació pública, o a l’establiment
de convenis específics en els quals es fixarà específicament l’import per l’ocupació de terrenys d’ús públic.
5. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació pública, l’import de
la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
6. Com a garantia per possibles responsabilitats derivades directament de l’ocupació de la via pública
contemplades a l’epígraf 1, s’haurà de dipositar a la Caixa municipal, en un termini d’un mes a comptar
des de l’autorització, la quantitat de 70,00 €, per ocupació de via pública inferior a 20 m², o 175 €, a
partir d’aquella superfície. En cas de no efectuar-se el dipòsit anterior, dins del termini establert, decaurà
el dret d’instal·lació a la via pública.”

O. F. núm. 35, Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
1. Abonament per temporada
Familiar (per família)
Individuals (des dels 3 anys als 10 anys)
Individuals (des dels 11 anys als 65 anys)

57,00 €
22,50 €
29,00 €
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Euros
2. Entrades
Laborals: Des dels 3 anys
4,00 €
Persones que disposin del Carnet Jove
3,00 €
Festius: Des dels 3 anys
4,50 €
Persones que disposin del Carnet Jove
3,50 €
3. Abonaments especials
Mensual
29,00 €
4. Pèrdua d’abonaments
Per lliurament de duplicats
-2. Les famílies nombroses pagaran una quota reduïda en un 25 %. La condició de família nombrosa
s’haurà d’acreditar a les oficines municipals, mitjançant el carnet oficial de la Generalitat, amb una
antelació de 15 dies a l’obertura de les piscines municipals.
3. La condició de família s’acredita per la convivència al mateix domicili de tots els seus integrants.
4. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 3 anys, i els majors dels 65 anys.
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals hagin emès
informe favorable.”

O. F. núm. 40, Taxa per la utilització d’equipaments i edificis municipals
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“ARTICLE 3r.- Quota Tributaria.
1. Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri dins l’horari habitual de funcionament de
l’equipament afectat seran les següents:
EQUIPAMENT MUNICIPAL

a.
Activitats
organitzades
per
entitats/organitzaci
ons sense ànim de
lucre

b. Activitats amb
ànim de lucre, de
caràcter comercial
o altres similars

135 €

270 €

SALA CULTURAL CASTELL

67,50 €

135 €

PLANTA BAIXA CASTELL

67,50 €

135 €

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

67,50 €

135 €

SALA POLIVALENT ALBERG MUNICIPAL

33,50 €

67,50 €

ALTELL PAVELLÓ MUNICIPAL

32,50 €

67,50 €

SALA CONFERÈNCIES CASA CULTURA

32,50 €

67,50 €

SALA DE SESSIONS

32,50 €

67,50 €

TEATRE ARMENGOL

2.
De manera excepcional, per activitats de caràcter ordinari en altres instal·lacions culturals i
esportives de titularitat municipal, s’aplicarà una tarifa de 10€/h per ocupació de la instal·lació
municipal.
ARTICLE 4. Exempcions i bonificacions:
1. Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració amb
l'Ajuntament, o dels seus organismes, o de consorcis en els quals participi.
2. La Junta de Govern local de forma justificada i per raons d’interès públic municipal o social podrà
atorgar bonificacions o reduccions en la determinació del deute tributari.
3. Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los davant l’òrgan gestor dels
espais i edificis, havent d’aportar la documentació que els sigui sol·licitada a tal efecte.”
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Segon. Derogar l’ordenança núm. 31, anomenada Reglament reguladora de les llicències
municipals d'obertura d'establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a l'Annex III de
la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.
Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici
2013 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part
de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes
locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.149 de data 25.10.12, de les
ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 18
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 19
reguladora de impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes
locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.”
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. Xavier SALLA i SIMÓ destacar que, tot i que són conscients de la dificultat d’aplicar
una progressió amb tipus, al seu grup se li plantegen diferents dubtes i qüestions. Aquest
any, veuen per exemple, en el cas dels vehicles, la informació ve més detallada que altres
cops, cosa que s’agraeix, però pel que fa a la progressivitat dels tipus pensem amb la
possibilitat d’aplicar-ho als diferents establiments comercials. Hi ha la diferència entre
establiments comercials inferiors i superiors a 800m² i pensem que el tram és massa gran.
Potser s’haurien de marcar trams més petits i fins i tot potser també distingir-los per la
naturalesa de l’establiment, ja que no generen per exemple els mateixos residus una botiga
de roba que un bar. També en el cas dels vehicles estaria bé diferenciar els vehicles híbrids
o elèctrics, com a mínim de cara als medi ambient o sostenibilitat.
També, pel que fa a les taxes per la utilització d’espais públics municipals (pavelló o sales
per conferències...) per entitats sense ànim de lucre de la vila, voldríem saber si es manté
la normativa tàcita que s’havia previst fins ara o si es preveu algun canvi.
L’alcalde, el Sr. BONJOCH, explicar que no es preveu que a els entitats de la vila se’ls faci
pagar, ni a les esportives ni a cap. L’ordenança preveu que si l’activitat és d’interès per al
municipi es podia eximir del pagament. L’equip municipal mantindrà aquest tema igual que
els altres anys.
La Sra. Ramona CREUS i ARAGONCILLO, portaveu del grup municipal d’UMdC, destaca que
potser es podria redactar d’una altra manera que tot això quedés més clar.
El Secretari explica que a l’ordenança hi ha exempcions i que les exempcions no estan aquí
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incloses ja que només consta el que es modifica, però si ha de servir per evitar possibles
problemes o aclarir dubtes, no hi ha inconvenient en incloure a l’acta l’article següent al que
es modifica.
V.
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CERTS CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 9, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia
PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, i Sr. Josep M. COTS
CAIMONS del Grup municipal d’O2015 , i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del
PP.
Abstencions: 2, de les regidores: Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció
GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Atès que en els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i l’article 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’estableix l’obligació d’immobilitzar durant
l’exercici 2012, els crèdits previstos per l’abonament al personal al servei de les
administracions públiques provinent de la paga extraordinària de Nadal, imports que hauran
de ser aplicats en exercicis futurs a plans de pensions o similars.
Atès que el secretari interventor han emès informe favorable sobre aquesta proposta.
Atesa la necessitat de declarar com a crèdits no disponibles els següents:
- Capítol 1 del Pressupost per 2012 de l’Ajuntament de Bellpuig, Despeses de Personal,
import de crèdits a declarar com a no disponibles: 24.616,55 €.
- Capítol 1 de la Previsió d’Ingressos i Despeses per 2012 de l’Entitat Pública Empresarial
Bellpuig Serveis Municipals Despeses de Personal, Concepte 640 del Pla General comptable,
import de crèdits a declarar com a no disponibles: 33.788,01 €.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris següents:
- Capítol 1 del Pressupost per 2012 de l’Ajuntament de Bellpuig, Despeses de Personal,
import de crèdits a declarar com a no disponibles: 24.616,55 €.
- Capítol 1 de la Previsió d’Ingressos i Despeses per 2012 de l’Entitat Pública Empresarial
Bellpuig Serveis Municipals Despeses de Personal, Concepte 640 del Pla General comptable,
import de crèdits a declarar com a no disponibles: 33.788,01 €.
els ingressos que estiguin afectats als mateixos quedaran pendents d’aplicar per a altres
projectes que la Corporació designi i que legalment puguin ser finançats.
SEGON. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions contables i pressupostàries corresponents.”
VI. APROVACIÓ ACORD DE COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE EN
SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL. RATIFICACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vist el Decret de l’alcalde núm. 45/12, de data 1 d’octubre de 2012.
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Atès que, es competència del ple els acords en aquesta matèria, es considera necessari
sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que
preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL); i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’alcalde esmentat, el text de la qual es transcriu a
continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva
efectivitat:
“RESOLUCIÓ 45/12
ACORD DE COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS
D’INCAPACITAT TEMPORAL
1. ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 al Butlletí oficial de l’Estat es va publicar el Reial Decret-llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va
entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat
temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la
Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.
En data 1 d’octubre de 2012, el secretari/ària interventor/a municipal ha emès informe jurídic en
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’Ajuntament complementi les
prestacions a percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el
personal laboral en situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, la
normativa reguladora de la incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia
que el subsidi que han de percebre en concepte d’incapacitat temporal és, durant els primers 3 mesos,
el corresponent a la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del
funcionari en la mateixa quantia a les quals li correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si
no es trobés en aquesta situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4rt mes, el 75% de la base
reguladora del mes anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals i organismes
dependents s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a
la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec
del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a
percebre és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora
des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar per l’ajuntament fins el
100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el subsidi del
dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de baixa, corresponia a
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a
percebre és el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret, quantia
aquesta que es podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia
acord entre les parts.
2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, aquest panorama ha canviat, i ara el
seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
“La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article”. Per
tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral.
“Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
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Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord
amb els següents límits:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers
dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el 50% de
les retribucions que es vengen percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des
del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui sumar a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas,
sumades ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del
dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, fins a
arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions contingudes en l'article 9
relatives a les prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de
les Administracions Púbiques acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per
cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial Decret-llei,
termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació d'incapacitat
temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi
el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei
un màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del
4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
I quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l’ajuntament pot
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret-llei 20/2012 estableix
que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics que a la seva entrada en vigor, es
trobin en la situació d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin
el disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16 del mateix Reial Decret-llei,
quan diu que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del
sector públic definit en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de
l'Estat, subscrits per les Administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin
clàusules que s'oposin al disposat en el present títol.
2.4. Quan l’art. 9 del Reial Decret llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà
complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) 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, que estableixen que la
competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de les mateixes normes,
respectivament, que estableixen que el quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del
nombre de membres presents. No obstant això, tenint en compte que aquest acord ha de ser adoptat
abans del proper 14 d’octubre, i no està prevista la celebració de cap sessió plenària, es proposa que
aquest acord sigui inicialment aprovat per decret d‘alcaldia, i posteriorment ratificat per l’òrgan
competent.
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer front a
aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els
termes i amb les limitacions establerts.
Per tot això, aquesta alcaldia amb caràcter d’urgència i en els termes del que estableix el Reial Decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, RESOL:
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3.1. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al servei d’aquest Ajuntament de la forma següent:
a) En la situació d’incapacitat derivada de contingències comunes: del primer fins al tercer dia,
ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el
mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; des del dia quart fins al vintè, ambdós
inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social
o entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada, sigui equivalent al setanta-cinc per
cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va
tenir lloc la incapacitat; a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat.
b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social, entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de
les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial Decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als
quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.
3.2. Establir, d’acord amb l’article 9.5 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat els supòsits que amb caràcter
excepcional i degudament justificació, respecte dels quals els treballadors afectats percebran, des del
primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, durant tot el període de
durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc l’incapacitat, tractant-se dels supòsits
excepcionals següents:
- Hospitalització.
- Intervenció quirúrgica, exceptuant les cirurgies estètiques no vinculades a la salut.
- Malaltia greu: s’entendrà com a malaltia greu aquella que sigui reconeguda mitjançant informe
facultatiu i totes aquelles detallades en l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
- Baixes per malaltia comuna derivades de l’embaràs o de la violència de gènere.
- Baixes ocasionades per fractures que impedeixin l’assistència al lloc de treball.
- Malalties víriques, els tres primers dies.
3.3. El que s’estableix a l’apartat anterior és aplicable a tot el personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Bellpuig i de l’Entitat Pública local Bellpuig Serveis Municipals
3.4. Se suspèn i es deixa sense efecte, en els termes del que estableix el Reial Decret llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, els
Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin el disposat en el seu article 9.
3.5. Que es notifiqui aquesta resolució, als òrgans de representació dels treballadors de l’Ajuntament,
en cas que n’hi hagi.
3.6. Aquesta resolució serà ratificada pel Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri.””

VII.
APROVACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL,
DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES PILES I ACUMULADORS.
RATIFICACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar per majoria absoluta dels assistents la proposta d'acord que tot seguit es
transcriu:
“Vist el Decret de l’alcalde núm. 42/12, de data 28 de setembre de 2012.
Atès que, es competència del ple els acords en aquesta matèria, es considera necessari
sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que
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preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL); i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’alcalde esmentat, el text de la qual es transcriu a
continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva
efectivitat:
“RESOLUCIÓ 43/2012
ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL, DEL SERVEI DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE LES PILES I ACUMULADORS.
Vist que per acord de 14.04.2011, el Consell Comarcal de l’Urgell es va adherir al conveni marc de
residus de piles i acumuladors (SIG’s), signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i la FUNDACIÓN
ECOPILAS i EUROPEAN RECYCLIN PLATTFORM ESPAÑA.
Atès que en el marc d’aquest conveni i d’acord amb el que ha vingut fent fins al moment, el Consell
Comarcal de l’Urgell s’ha ofert a realitzar el servei de recollida selectiva de les piles i acumuladors
generats en el municipi de Bellpuig.
Per tot això, en ús de les competències que m’atorga la normativa vigent, RESOLC :
Primer. Encarregar al Consell Comarcal de l’Urgell la gestió del servei de recollida selectiva de les piles
i acumuladors generats en el municipi de Bellpuig.
Segon. Facultar a l’alcalde d’aquest Ajuntament, o regidor en qui delegui, per tal de procedir a la
signatura de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’execució de la present resolució.
Tercer. D’aquest acord se’n donarà compte en la propera sessió plenària que es celebri, per a la seva
ratificació.””

VIII. INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI
15/2010, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament respecte del compliment dels terminis de pagament
de les obligacions a 30 de setembre de 2012.
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials; els
tresorers, o en el seu defecte, els interventors de les Corporacions Locals han d’elaborar,
amb caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament
estipulats en la mateixa llei.
Aquest informe inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les
quals s’estigui incomplint els següents terminis de pagament:
De l’1 de juliol fins el 30 de setembre 2012
40 dies
Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
S’informa per trimestres naturals, en aquest cas el venciment 30 de setembre de 2012 en
funció de les factures no pagades dins de termini establert.
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercial, en data 31 de març de 2012 l’import de les obligacions pendents de
pagament que incompleixen els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de Contractes del sector públic són:
Factures o documents justificatius pendents de pagament a Núm.
Import total
final del III trimestre
factures
Fora de període establert
102
70.955,62 €
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A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció de les factures que han estat
registrades des de fa mes de 3 mesos i no s’ha tramitat el reconeixement d’obligació a data
de referència.
En compliment de l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en operacions comercials es dóna coneixement al Ple de l’informe d’Intervenció sobre la
existència de relació de factures o documents justificatius respecte dels quals han
transcorregut tres mesos des de la seva anotació al registre i no s’han tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de la seva tramitació:
Aquest informe s’ha de publicar en el termini de 15 dies a comptar des d’aquesta sessió
plenària, per total de relació de factures i agrupant-se segons l’estat de tramitació.
En aquesta qüestió l’informe d’intervenció específica:
“Pel que fa a les obligacions de la intervenció d'emetre informe al Ple, s'adjunta al present
informe una relació de les factures en les quals hagin transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin tramitat o acordat l’aprovació
de l'Entitat Local a 30 de setembre de 2012.
En aquest darrer trimestre, el llistat recull un total de 80 factures que al final del tercer
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació,
per un import total de 37.439,48 €.”
IX. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, O2015-AM, I UMdC, PER A LA
CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER 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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia
PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, i Sr. Josep M. COTS
CAIMONS del Grup municipal d’O2015, i Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra.
Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC.
Abstencions: 1, de la regidora: Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP.
El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de
persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa.
Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va
expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltractament polític,
econòmic i social que pateix Catalunya vers l’estat i que dinamita el nostre potencial com a
país i les oportunitats de la nostra gent.
En la consulta popular celebrada el dia 28 de febrer de 2010, el poble de Bellpuig va
expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de
Catalunya, amb el 93,02% dels vots a favor amb una participació del 27,68% de les
bellputxenques i bellputxencs, majors de 16 anys.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi
de Bellpuig com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de
manera sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent,
democràtic i social. Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la legislació de l’Estat
Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els
drets dels pobles a decidir el seu propi futur.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen
els veïns i veïnes de Bellpuig i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur a més de
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821.000 persones (INE 2on Ter.), el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el
40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa uns
16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment, uns 10 milions d’euros anuals al poble de
Bellpuig.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en
defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble
català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions
financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es troba
en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb
el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de
Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que
pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon
funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments.
A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que
atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del
món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva
cultura, el seu cos jurídic i educatiu, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de
diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de
Bellpuig, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més
increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que es proposa a
aquest Ajuntament que manifesti i ACORDI el següent:
Primer. Declarar moralment Bellpuig territori català lliure i sobirà.
Segon. Instar al President de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya que
iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas, abans del dia 11 de Setembre del 2014,
el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis
necessaris per preparar de manera convenient la transició cap el nou estat català.
Tercer. Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la Resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a l’espoli
que pateix Catalunya i que obliga a les administracions públiques catalanes, inclosos els
ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris. L’obertura de negociacions amb
el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.
Quart. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del nostre
municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica necessària per
esdevenir un estat propi de la Unió europea.
Cinquè. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre accions
immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils,
mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual
es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució
immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la
comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de
negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al
nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una
especial cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel
conjunt de la població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió
i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per
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altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels
dies festius laborals, pel que fa al territori català.
Sisè. L’Ajuntament de Bellpuig s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents
accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.
Setè. Apel·lar a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que
s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball
i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
Vuitè. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern
Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de
Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis
adherits, a l’Assemblea Nacional Catalana, i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis 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:
la Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora i portaveu del grup PP, diu que aquesta moció es
presenta en base a l’èxit de la manifestació del dia 11 de setembre, on s’ha de reconèixer
una assistència molt nombrosa, però que desprès de com ha anat evolucionant tot, no es
pot dir que el poble de Catalunya encara vulgui la independència amb tot el que comporta,
que no és poc. També cal recordar que va se la mala gestió de governs anteriors (tripartits i
Zapatero) els que han contribuït de forma decisiva amb el context de crisi actual en el que
estem i viu Catalunya, responsables de les retallades, tant del govern de la Generalitat com
del Central. Tot i això, és palpable que el govern d’Artur Mas ha fracassat en aquesta
legislatura, ja que es va presentar com el govern dels millors, el govern que podia modificar
tot el que havia fet l’anterior i a la vista està.
Destaca que el govern d’Artur Mas ha convocat unes eleccions perquè ha estat incapaç de
duu a terme la seva tasca i ara vol fer creure als ciutadans que necessitem unes noves
eleccions per donar-nos llibertat per elegir i l’únic que ens trobem és afegir a la crisi una
costosa campanya electoral, més pensions d’exconsellers i demès despeses.
Front això, el govern del PP, que neguem la independència de Catalunya perquè tot i que
creiem en una millora tant de la legislació vigent, com de la Constitució o Estatut, no veiem
en l’horitzó una altra Catalunya que no sigui una Catalunya més pròspera i millor però de la
mà d’Espanya i Europa.
L’alcalde, Salvador BONJOCH i diu que si el president Mas ha fracassat és perquè el
president Rajoy no ha escoltat, ni escolta, ni escoltarà. Destaca que els únics que han
fracassat són els espanyols, es diguin PSOE, PP o el que vulguin, que a Catalunya no ens
tingut per res més que per exprimir-nos com una taronja.
El poble de Catalunya, l’únic que pot fer és que el dia 26 siguem realment una majoria que
decidim començar aquest canvi que tant volem i ja que a Espanya són tant demòcrates,
l’únic que els demanaria és que d’aquí un any, dos o els que siguin, siguin tant demòcrates
com els anglesos i permetin el que el poble de Catalunya demana.
X.
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Secretari dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals
acords de la Junta de Govern:
- JGL de 30/10/12, aprovació actuació i projecte bàsic de “Millores al circuit de motocròs de
Catalunya”.
- R. 39/2012, de 14.09.12, autorització actuació musical a l’associació Moto Club Sheriffs.
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- R. 40/2012, de 17.09.12, aprovació conevni de col·laboració obres arranjament camí amb
Semillas Fitó, SA.
- R. 41/2012, de 24.09.12, arxiu expedient execució subsidiària de retirada de taules i
cadires Sr. Muixí.
- R. 42/2012, de 27.09.12, atorgament certes gratificacions productivitat personal.
- R. 43/2012, de 28.09.12, encàrrec de gestió al C. C. de l’Urgell, del servei de recollida
selectiva de les piles i acumuladors.
- R. 44/2012, de 28.09.12, retorn aval Aigua i llum de ponent, SL, obra Adequació de les
piscines municipals.
- R. 45/2012, d’1.10.12, acord de complement de les prestacions a percebre en situacions
d’incapacitat temporal.
- R. 46 i 47/2012, d’1.10.12, elevació a definitiva de les ordenances sobre el regim de
comunicació prèvia d’activitats innòcues i d’obres.
- R. 48/2012, de 2.10.12, contracte menor consultoria inicial per a la creació d’una OMAC.
- R. 49/2012, de 9.10.12, retorn aval Gilabert Miro, obra Rehabilitació edifici Casa Valeri
Serra.
- R. 50/2012, de 10.10.12, declaració licitació deserta finca c. Espígol.
- R. 51/2012, d’11.10.12, personació recursos contenciosos 227, 249 i 250/12.
- R. 52/2012, de 18.10.12, adhesió acord marc servei de gestió de residus especials de les
deixalleries.
- R. 53/2012, de 24.10.12, alienació directa finca carrer Espígol, 6 de Bellpuig..
- R. 54/2012, de 31.10.12, incoació expedient protecció de la legalitat urbanística, obres al
pol 9, par 11 de Bellpuig.
- R. 55/2012, de 2.11.12, nomenament urgent Sr. Rosa Piera.
- R. 56/2012, de 7.11.12, delegació eleccions Ctat. Gral Regants.
- R. 57/2012, de 9.11.12, convocatòria Ple 13 de novembre.
PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal O2015, agraeix en primer lloc a
l’equip de govern i a l’alcalde que s’hagi tingut en compte el fet de no convocar el Ple en un
dia de vaga perquè tothom pugui decidir que fa aquell dia, si anar a treballar o no.
En segon lloc destaca que fa pocs dies que el seu grup va poder saber de manera oficial que
el comptable de l’ajuntament, el Sr. Josep Boqué, deixava el seu lloc de treball. Aprofiten
aquest ple per fer agraïment de la feina feta durant aquests dos anys per Josep Boqué, així
com també un reconeixement de la seva professionalitat i li desitgen molta sort a la serva
nova feina així com també a la persona que el substituirà, la Rosa Piera.
Es dóna la casualitat que amb la Rosa Piera ha estat treballant els últims quatre anys a
l’empresa on treballa, i per aquest motiu la seva contractació no els genera cap dubte en
quan a la seva professionalitat, que està més que constatada, igual que la seva implicació
amb tot el que se li demana.
El que genera dubte, segons el portaveu, és l’actitud de l’equip de govern, primer perquè no
se’ls va avisar d’aquest possible canvi fins que hi va haver una decisió presa i en cap
moment van tenir en compte la possibilitat de fer una oferta pública de treball per ocupar
aquest lloc vacant.
Volen deixar clar que critiquen la manera d’actuar de l’equip de govern i no de la persona en
qüestió, perquè creien que en aquests casos cal fer públic aquest tipus d’ofertes i donar la
possibilitat que tothom hi pugui accedir sobretot tenint en compte com està el mercat
laboral.
També volen felicitat o agrair a l’equip de govern que s’hagi atès una altra petició del grup
municipal O2015, com és l’adequació de la vorera de l’IES per evitar que la gent hagi de
travessar per la carretera. De totes maneres, i vist els darrers dies, tot i que s’ha solucionat
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el tema de la vorera el problema segueix existint ja que sigui per costum o hàbit, els
alumnes continuen passant pel mig. Tot i així és un problema que val la pena tenir present.
L’alcalde, Sr. Salvador BONJOCH, destaca que té present aquest problema i que està previst
posar-hi una senyal i parlar després amb la direcció, per tal de que conscienciïn als
alumnes.
El Sr. Ramon TORRES, regidor de CiU afegeix que en el tema de la contractació de la Sra.
Rosa Piera, va ser una cosa molt ràpida, ja que tot i saber que el Josep plegava, ell mateix
va demanar que no ho féssim públic. Havien de cobrir la plaça i obrir un concurs públic
suposava esperar a la contractació dos mesos, temps que no disposaven. Entre tots els
currículums que tenien van escollir en funció d’aquest i de la predisposició dels candidats.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,

CPISR-1 Enric Escola
Valls
2013.01.16 16:49:34
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