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

DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 07/12 

Caràcter: extraordinari 

Data: 28-12-2012 

Horari: de les 21,00 a les 22,00 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. 

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora. 

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

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

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

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2013, APROVACIÓ INICIAL 

2. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 

PRESSUPOST DE 2012 

3. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ TRESORERIA. 

4. APROVACIÓ INICIAL D’UNES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM DE 

BELLPUIG, SECTOR PAU-51 I ARTICLE 130 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 

5. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC IMPLANTACIÓ PLANTA COMPOSTATGE “ORGÀNICS 

SECÀ”. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

6. RATIFICACIÓ DELS ACORDS D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ALIENACIÓ 

DIRECTA D’UNA FINCA MUNICIPAL AL C/ ESPÍGOL, 6 

7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari. Tot seguit se sotmet a la consideració del 

Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2013, APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 
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Vots a favor: 7, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH, 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sr. Josep Maria GREOLES MASA i Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup 

municipal d’O2015. 

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

 

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de 

2013, així com per les bases de la seva execució, formades de conformitat amb allò que 

disposa l’article 9 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de 

pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que l’expedient del 

pressupost s’ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals; els articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90. 

Atès que les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa 

l’article 9 del Reial Decret 500/1990 sobre matèria pressupostària i adaptat a l’organització i 

circumstàncies de l'Ajuntament de Bellpuig i de la seva Entitat Pública Empresarial BSM. 

L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 

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

PRIMER. Fixar per a l’exercici de 2013 un límit màxim de despesa no financera de 

4.261.713,80 euros, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de 

despesa.  

SEGON. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 

2013, anivellat en despeses i ingressos, en la quantitat total de 4.265.805 € i ratificar, si 

s’escau, l’acord del Consell d’administració de l’entitat pública empresarial Bellpuig Serveis 

Municipals del dia d’avui d’aprovació de la Previsió d’ingressos i despeses. 

De la quantitat anterior, 3.149.905 € corresponen al pressupost municipal de l'Ajuntament 

de Bellpuig; 1.115.900 € a l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, quins imports, tenint en 

compte que s’ha de disminuir per transferències internes en 781.995 €, es desglossen de la 

següent forma: 

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2013 

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap.1. Impostos directes 1.408.000,00 

Cap.2. Impostos indirectes 30.000,00 

Cap.3. Taxes i altres ingressos 419.800,00 

Cap.4. Transferències corrents 914.305,00 

Cap.5. Ingressos patrimonials 22.800,00 

B) Operacions de capital  

Cap.6. Alienació d’inversions reals 69.500,00 

Cap.7. Transferències de capital 285.500,00 

Cap.9. Variació de passius financers 0 

TOTAL 3.149.905,00 
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DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap.1 Despeses del personal 615.655,00 

Cap.2. Desp. bens corrents i serveis 818.260,00 

Cap.3. Interessos de dipòsits 142.100,00 

Cap.4. Transferències corrents 913.290,00 

B) Operacions de capital  

Cap.6. Inversions reals 368.600,00 

Cap.7. Transferències de capital 0 

Cap.9. Variació de passius financers 292.000,00 

TOTAL 3.149.905,00 

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2013 EPEL. BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS  

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap.3. Taxes i altres ingressos 222.485,00 

Cap.4. Transferències corrents 877.915,00 

Cap.5. Ingressos patrimonials 15.500,00 

TOTAL 1.115.900,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap.1 Despeses del personal 871.600,00 

Cap.2. Desp. bens corrents i serveis 236.500,00 

Cap.3. Interessos de dipòsits 7.800,00 

Cap 4. Transferències corrents  

B) Operacions de capital 0,00 

Cap.6. Inversions reals 0,00 

TOTAL 1.115.900,00 

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2013 

 Pressupost de l'Ajuntament 3.149.905,00 € 

 Previsió EPE BSM 1.115.900,00 € 

 Disminucions per transferències Internes - 781.995,00 € 

 Total Pressupost Consolidat: 3.483.810,00 € 

TERCER. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer, a 1 any, per no assolir l’objectiu del 

deute públic de conformitat amb l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i presentar-ho, en el termini d’un mes 

des de l’incompliment, al Ple per la seva aprovació que es farà efectiva en el termini de dos 

mesos des de la seva presentació. Posteriorment, el pla serà retut a la Direcció General de 

Política Financera.  

Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat quell’establerta per als Pressupostos de 

l’entitat. 

QUART. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 

CINQUÈ. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

SISÈ. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 

el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

SETÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici 

al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals.” 
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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. Ramona Creus, portaveu del grup municipal d’UMdC, destaca que el seu grup 

agraeix la informació i considera un bon acte de transparència financera per part de l’equip 

de govern. Assenyala també que és cert que vivim una situació molt ajustada 

econòmicament i entenem que l’equip de govern es troba amb moltes dificultats per fer 

front a la despesa i deute del municipi heretada d’altres equips de govern, però també 

reclamen una gestió optimitzada i realista amb l’aplicació d’altres solucions per molt dures 

que siguin. Són moments que la societat, tant a nivell empresarial com familiar, estan 

adoptant aquest tipus de mesures i consideren que l’ajuntament no pot ser diferent ja que 

és una empresa gestora, i s’ha de fer càrrec d’aquestes solucions ingrates en que tots els 

ciutadans ens veiem immersos. Per aquest motiu diu que el seu grup s’abstindrà. 

El Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, planteja una sèrie 

de qüestions o dubtes, davant la impossibilitat que han tingut per assistir a la reunió 

informativa, per la qual cosa es disculpa. Aprofita l’ocasió per reclamar que es miri d’ajustar 

els horaris d’aquestes reunions als horaris laborals ja que pel matí els hi resulta molt 

complicat d’assistir. 

En relació al pressupost de l’ajuntament, que en general veuen bé, se’ls plantegen diferents 

dubtes, i el primer és en Capítol 1 d’ingressos que els sorprèn l’increment que hi ha en quan 

als impostos. Se’ls hi va comentar en algun moment que aquest increment venia perquè la 

previsió de l’any anterior era més baixa i que al final ha estat més alta. 

El secretari, el Sr. Enric Escola, aclareix que el valor cadastral fa dos anys es va incrementar 

per la Llei de pressupostos amb un 10%. Aquest és l’increment que fa augmentar. Pel que 

fa als vehicles, els números estan basats en la liquidació. 

El Sr. Xavier SALLA, continua preguntant pel Capítol 4, pel que fa al tema de transferències 

corrents, i pregunta si la reducció que es produeix al cànon del reciclatge és degut als 

barems que la Generalitat aplica en aquest sentit.  

El Secretari explica que segurament aquí hi haurà més ingressos perquè hi ha una qüestió 

que no han tingut en compte però que ja els comunicaran.  

Continua el Sr. SALLA, preguntant pel que fa al tema del motocròs, diu que entenen que en 

aquest cas, l’ajuntament rep una aportació pel fet de dedicar-hi un treballador.  

El Secretari confirma que sí, i que passa el mateix amb la Llotja. L’ajuntament de Bellpuig hi 

té persones adscrites.  

Destaca també el Sr. SALLA que pel que fa a la venda del solar que surt detallat, en el seu 

moment es va parlar d’un import superior.  

El Secretari aclareix que finalment s’ha venut la només la meitat del solar.  

Pel que fa a les despeses, el Sr. SALLA pregunta per la diferència que es produeix en les 

retribucions del personal laboral.  

Contesta el Sr. Ramon GASSÓ, regidor d’hisenda, destacant que hi va haver un error amb la 

Seguretat Social, ja que el comptable es va equivocar. Aprofita la seva intervenció per 

assenyalar que pel que fa al tema econòmic ell va convocar una reunió abans per a ¼ de 8 

del vespre pensant amb el Sr. SALLA i que ell no hi va assistir. 

El Sr. SALLA diu que és cert que se’l va avisar, que aquell dia no podia anar-hi i que si a 

tots els demès els hi anava bé no calia que la canviessin. 

Finalment el Sr. SALLA pregunta perquè es dóna l’increment del cost del servei de 

recaptació de la Diputació.  

El Sr. Ramon GASSÓ, li contesta perquè l’any passat varen fer els pressupostos pensant 

que no tindrien la gestió de l’aigua però resulta que l’import que es paga a la Diputació 

sempre fa referència a l’any anterior.  
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El Sr. SALLA agraeix totes les explicacions.  

La Sra. Elisa LLOBET destaca que ella s’abstindrà perquè per motius personals de feina no 

es va poder mirar tots els pressupostos però pregunta si s’hi s’ha tingut en compte una 

petició que es fa fer des de l’Escola de Futbol de portar aigua potable al camp de dalt.  

L’alcalde, el Sr. Salvador BONJOCH, li contesta que aquesta petició li van fer fa poc i que 

encara no ho han pogut valorar. Que ho tenen present però que aquí no està inclòs.  

  

II. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

DEL PRESSUPOST DE 2012. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sr. Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup 

municipal d’O2015, 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: 

 

“Atesa la necessitat de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a 

terme les despeses previstes, de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte, es proposa 

l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de 2012, 

amb aplicació de majors ingressos, transferències entre partides, amb el contingut resumit 

a nivell de capítols següent: 

a) Estat de Despeses: 

CAP. CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR 

SUPLEMENTS 

CRÈDIT 

CRÈDITS 

EXTRA. 

MINORACIÓ 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

 RESULTANT 

I 584.100,00 0,00 0 0 584.100,00 

II 945.520,23 38.300,00 0 -5.500,00 978.320,23 

III 130.000,00 0,00 0 0 130.000,00 

IV 874.732,54 629.645,55 0 0 1.504.378,09 

VI 1.227.802,25 0,00 0 0 1.227.802,25 

VII 0,00 0,00 0 0 0,00 

IX 255.000,00 0,00 0 0 255.000,00 

TOTAL 4.017.155,02 667.945,55 0 -5.500,00 4.679.600,57 

b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 1.329.000,00 27.200,00 1.356.200,00 

II 100.000,00 0,00 100.000,00 

III 520.814,58 5.600,00 526.414,58 

IV 875.150,00 0,00 875.150,00 

V 22.800,00 0,00 22.800,00 

VI 1.000 0,00 1.000,00 

VII 1.088.419,97 0.00 1.088.419,97 

VIII 0,00 0,00 0,0 

IX 79.970,47 629.645,55 709.616,02 

TOTAL 4.017.155,02 662.445,55 4.679.600,57 

2. Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al 

tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període 

d’exposició pública, per resoldre-les. 

 

III. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ TRESORERIA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sr. Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup 

municipal d’O2015, 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: 

 

“Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per poder atendre 

necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de venciment 

dels pagaments i dels ingressos municipals. 

Vista l’oferta presentada per part de l’entitat bancària Banc de Santander, S.A. 

Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat en els articles 52 i següents del 

Reial Decret Legislatiu 2/200488, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals. 

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

PRIMER. Concertar amb l’entitat bancària BSCH, una operació de tresoreria mitjançant de 

compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions: 

a) Import: 700.000 €. 

b) Interès: Euribor anual + 4,50 % de diferencial 

c) Comissió d’obertura: 1% 

d) Comissió d’estudi: 0% 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,20% (trimestral) 

f) Termini de cancel·lació: Un any des de la formalització. 

g) Fedatari: Secretari municipal 

SEGON. Consignar en el pressupost de 2013 les quantitats necessàries per atendre el 

pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 

TERCER. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política 

Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte, 

trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela 

financera d'ens locals. 

QUART. Facultar al sr. alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de 

l'ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i execució 

del present el present acord.” 

 

IV. APROVACIÓ INICIAL D’UNES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM DE 

BELLPUIG, SECTOR PAU-51 I ARTICLE 130 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sr. Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup 

municipal d’O2015, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET 

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

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

 

“Vistes les propostes de modificacions puntual del POUM de Bellpuig, redactada per la 

consultora Arku3 arquitectura SL, relatius a l’àmbit del sector PAU-51, i de l’article 130 de 

les normes urbanístiques. 

Atès que, com es fa consta a les memòries justificatives dels projectes, les modificacions 

pretenen: 

- la modificació sector PAU-51, consisteix en el canvi de quadrienni en el qual s’ha de 

desenvolupar dit sector. 

- la modificació de l’article 130 de les normes urbanístiques, consisteix en l’ajust d’un dels 

paràmetres de les condicions d’edificació, en certes circumstàncies. 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació de 24.12.2012 

Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, 

ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar inicialment les propostes de modificació puntual del POUM de Bellpuig, del 

sector PAU-51 del municipi, consistent en el canvi de quadrienni de desenvolupament de dit 

PAU, i de l’article 130 de les normes urbanístiques, consistent en l’ajust d’un dels 

paràmetres de les condicions d’edificació, en certes circumstàncies. 

Segon. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 

d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial en les zones afectades per la modificació de l’article 130 de les normes 

urbanístiques del POUM de Bellpuig, els efectes de la qual s'extingiran definitivament un cop 

transcorreguts durant el termini de DOS ANYS des de l'inici de la vigència de l'acord 

d'aprovació inicial. 

No obstant i de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'urbanisme, es 

podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 

determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en el cas que, per la naturalesa 

dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada 

definitivament aprovat. 

L'àmbit de la suspensió de llicències és el reflectit en el seu plànol de delimitació. 

En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s'extingiran amb l'entrada en vigor de la figura 

de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió o, en el seu 

cas, amb la denegació de l'aprovació de la figura de planejament. 

Tercer. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 

la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió, en el 

tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal (www.bellpuig.cat). 

Quart. Sol licitar de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del TRLUC, informe 

als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.” 

 

V. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC IMPLANTACIÓ PLANTA COMPOSTATGE 

“ORGÀNICS SECÀ”. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL del 

Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET 
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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 la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Vista la sol·licitud de l’empresa Orgànics Secà, SL, de tramitació d’un Pla Especial 

Urbanístic per la implantació d’una planta de compostatge, un punt de venda d’adobs i un 

magatzem agrícola a una finca situada a la partida “La Plana”, Polígon 5, parcel·la 25 del 

cadastre de rústica de Bellpuig (sòl no urbanitzable, clau 12, agrícola de secà). 

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

aprovat definitivament el 10.03.2011 per la Comissió d’Urbanisme de Lleida. 

Atès que aquest pla especial no es troba afectat per cap supòsit de suspensió de tràmit, o el 

període des suspensió ha finalitzat.  

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

de la tramitació dels Plans urbanístics derivats, exigeix l’aprovació inicial de l’Alcalde o per 

delegació, de la Junta de Govern local, un període d’informació pública pel termini d’un mes, 

l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament i finalment l’expedient es tramet a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. 

Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.10.2011, van emetre informe tècnic 

favorable a la documentació del Pla Especial Urbanístic de l’empresa Orgànics Secà, SL, i va 

ser aprovat inicialment per la Junta de Govern local, de data 24 d’abril de 2012. 

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

anuncis publicat al BOP de Lleida núm. 61, de 3.05.2012, diari La Mañana de 27.04.2012, 

web municipal (www.bellpuig.cat) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant 

aquest període s’hi hagi presentat cap al·legació. 

Vist que aquest Pla especial ha estat sotmès a la tramitació requerida per la declaració 

d’Impacte Ambiental, declaració que va ser aprovada per la ponència ambiental el dia 

9.10.12, i que en la tramitació de l’expedient s’ha sol·licitat informes als organismes 

afectats per raó de llurs competències sectorials. 

En virtut de les facultats que  l'article 52 del decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 22.c, de la Llei 7/85 de bases de règim 

local confereix al Ple de l’Ajuntament , es proposa l’aprovació de l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per la implantació d’una planta 

de compostatge, un punt de venda d’adobs i un magatzem agrícola a una finca rústica 

situada a la partida “La Plana”, Polígon 5, parcel·la 25 del cadastre de rústica de Bellpuig 

(sòl no urbanitzable, clau 12, agrícola de secà), condicionant-ho al compliment de les 

prescripcions imposades per la Declaració d’Impacte Ambiental i pels informes sectorials 

emesos. 

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació 

definitiva.” 

 

Intervencions: 

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

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

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

Intervé el Sr. Ramon Torres, regidor d’urbanisme per a fer l’aclariment de que totes les 

granges tenen la necessitat de tenir una quantitat determinada de terreny per a dipositar-hi 

els purins. En aquest cas, aquest propietari no en tenia prou i l’han obligat a fer aquesta 

planta de compostatge.  

El Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, intervé per 
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assenyalar que com que el seu grup no en sabia exactament els detalls i els despertava 

dubtes, pe tant han decidit abstenir-se per no alterar la votació. 

 

VI. RATIFICACIÓ DELS ACORDS D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE 

L’ALIENACIÓ DIRECTA D’UNA FINCA MUNICIPAL AL C/ ESPÍGOL, 6.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria 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 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 la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Vist l’acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Bellpuig de 13.11.12, 

d’adjudicació de l’alienació directa de la finca situada al C/ Espígol, 6 de Bellpuig, i la 

Resolució d’alcaldia 61/12, de data 30.11.12, d’autorització de la seva formalització. 

Vist l’informe no favorable a la venda directa de la Direcció General d’Administració Local de 

26.11.12, (rebut per l’Ajuntament el 10.12.12), de caràcter perceptiu, però no vinculant, 

bàsicament fonamentat en el fet que “els adquirents no assumeixen les mateixes 

obligacions que en la licitació pública efectuada i declarada deserta”. 

Atès l’infome contradictori del secretari interventor municipal, i tenint en compte el que 

estableix l’article 40 del Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, tot 

expressant que en el cas que l’informe de la DGAL no sigui favorable, el ple podrà aprovar 

l’acord d’alienació, si així ho acorda la majoria absoluta dels membres del Ple de la 

Corporació. 

Atès doncs que es considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de 

l’Ajuntament per majoria absoluta dels seus membres, 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); 

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); i 40.1c) del Reglament de Patrimoni 

dels ens locals de Catalunya.  

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER.- Ratificar l’acord i la resolució d’alcaldia següent, 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: 
”ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ DIRECTA D’UNA FINCA MUNICIPAL DEL C/ 
ESPÍGOL, 6 DE BELLPUIG. 
Amb data 24/10/12, l’Alcaldia va resoldre aprovar el plec de clàusules econòmic administratives que 

havien de regir l’alienació directa d’un bé immoble patrimonial d’aquest Ajuntament, consistent en la 

finca situada al C/ Espígol, 6 de Bellpuig, i va convocar la corresponent alienació directa. 
Convidats públicament possibles interessats, va concórrer un total d’un licitador. La mesa de 
contractació reunida el dia 06/11/12, acordà proposar a la junta de govern municipal l’adjudicació de 
l’alienació directa de la finca del C/ Espígol, 6, al licitador Sr. Albert Vázquez Pérez, per un preu de 
69.501,00 €, amb plena submissió al plec de clàusules administratives particulars, pel fet que la seva 

oferta econòmica és la més avantatjosa per a l’Ajuntament. 
Atès que es considera justificat la proposar d’adjudicació del contracte d’alienació a al licitador Sr. 
Albert Vázquez Pérez, com sigui que resulta la proposició més avantatjosa, segons el plec de 
condicions administratives particulars que regeix aquest contracte.  
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Per a aquest acte és competent la Junta de Govern Local, per disposició de l’article 53.2.q del DL. 
2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i delegació de l’alcaldia de 

17.06.2011. 
Vist l’anterior i els informes que consten a l’expedient, proposo a la junta de govern municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Notificar i requerir a Sr. Albert Vázquez Pérez, DNI 47679002W, licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent 
en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de 
contractació per obtenir-la de forma directa. 
Realitzats els tràmits anteriors, que es comuniqui a la Junta de Govern Local per resoldre al respecte.” 
“RESOLUCIÓ 61/12 
ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ALIENACIÓ DIRECTA D’UNA FINCA 
MUNICIPAL DEL C/ ESPÍGOL, 6 DE BELLPUIG. FORMALITZACIÓ VENDA. 

Atès que el 24 d’agost de 2012, es va emetre informe tècnic pericial sobre les característiques i 

situació del bé immoble situat a Carrer Espígol, 6 de Bellpuig, a alienar i la seva valoració. 
Atès que el 19.10.2012 es va emetre Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
Atès que el 22.10.2012 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa 
l’adjudicació de l’alienació del bé immoble en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia del 24/10/2012, es va aprovar l’expedient i el Plec de 
Condicions per a l’alienació del bé immoble situat a Carrer Espígol, 6 de Bellpuig, propietat d’aquest 

Ajuntament, mitjançant adjudicació directa. 
Atès que mitjançant la Resolució d’Alcaldia de referència es va aprovar iniciar l’expedient per a la 
contractació tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada, un vegada redactat i 
incorporat a l’expedient el Plec de Condicions que ha de regir l’alienació. 
Atès que es va fer pública aquesta licitació i que durant la licitació es van presentar la proposició que 
consta en l’expedient, havent comprovat que complia tots els requisits exigits en el Plec esmentat. 

Atès que el 14.11.12, l’òrgan de contractació va requerir al Sr. Albert Vázquez Pérez, licitador que va 
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Atès que en data 15.11.12, el licitador va presentar els documents justificatius exigits. 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix la Disposició 
Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, 

RESOLC 
PRIMER. Autoritzar la formalització a favor d’Albert Vázquez Pérez del contracte d’alienació del bé 
immoble patrimonial de descripció següent: 
- FINCA URBANA, partida del Coscollà, avui C/ Espígol, núm. 6 de Bellpuig. Té una superfície de cinc-
cents seixanta (560) metres quadrats, amb els següents termenals: Limita al nord, amb carrer en 
projecte; al sud, amb Construccions Elies Casals, SL, finca J12; a l’est, amb la resta de finca matriu; i 
a l’oest, amb carrer Espígol 

Aquesta finca s’ha de segregar de la finca municipal matriu inscrita al Registre de la Propietat de 
Tàrrega, al tom 1915, llibre 124, foli 22, finca 6.119. 
Règim urbanístic del sòl: Sol urbà residencial d’ordenació en cases aïllades, clau 6a. del POUM. 
Referència cadastral: 5005304CG3150N001QP. 
Lliure de càrregues i gravàmens (la finca es troba lliure de càrregues, però haurà d’assumir les obres 
d’urbanització pendents).” 

pel preu de 69.501 € (impostos a part), quina adjudicació al seu favor havia estat aprovada per acord 
de la Junta de Govern local de 13 de novembre de 2012. 
SEGON. Notificar present resolució a l’adjudicatari del contracte, Sr. Albert Vázquez Pérez, i requerir-
lo per tal que comparegui, en el lloc i la data que se li indicaran i davant el notari que li serà designat, 
per atorgar l’escriptura de compravenda corresponent, havent dipositat prèviament a la Tresoreria 
municipal l’import de venda de l’immoble, i dels altres pagaments a càrrec seu, si s’escauen. 
TERCER. Facultar l’alcalde a atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per 

executar els acords anteriors. 
QUART. Notificar aquesta resolució al licitador i fer-la pública al tauler d’edictes de l’Ajuntament.” 
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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: 

Intervé la Sra. Elisa LLOBET per a preguntar si qui havia fet la valoració de la finca era el 

tècnic municipal.  

El secretari, Enric ESCOLÀ aclareix que sí i aporta la valoració. 

El Sr. Xavier SALLA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, diu que el seu grup 

s’absté ja que consideren que d’una banda és important l’entrada de diners a l’ajuntament 

però de l’altra no tenen clar quin és el resultat d’aquesta venta per la resta de finca que 

queda. Davant d’aquest desconeixement, s’abstenen.  

La Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, intervé per destacar que el 

seu grup és favorable a qualsevol venta d’immobles que no tinguin una funcionalitat a 

l’ajuntament i aporti ingressos al municipi. 
 

IX. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 9, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH, 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL del 

Grup municipal de CiU, Sr. Xavier SALLA SIMÓ,  Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup 

municipal d’O2015,  Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET 

GOLOBARDES 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: 

 

“Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 

elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per 

part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 

d’immersió lingüística a Catalunya. 

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura 

de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del 

Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte 

d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.  

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 

matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model 

educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 

coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 

resultats de les proves d’avaluació efectuades.  

Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 

decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 

d’oportunitats en una societat cohesionada. 

Pels motius exposat,  l’Ajuntament de Bellpuig aprova la següent moció, adoptant els 

següents ACORDS: 

Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 

Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 

defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que 

porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  

Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està 

en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
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Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, 

assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 

Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 

la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 

 

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: 

Intervé en primer lloc la Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, i 

destaca:  

“Nos adherimos a la Moción de Censura del borrador de la Ley Orgánica para la mejora de la 

calidad educativa impuesta des del Ministerio de Educación y por consiguiente el Ministro 

José Ignacio Wert.  

Muy a pesar nuestro, les contestamos en lengua castellana para que sus representantes en 

nuestro municipio del partido redactor y gobernador de España, se den cuenta que no nos 

supone ninguna dificultad expresarnos, entender y escribir en castellano aunque no lo 

consideremos nuestra lengua vehicular.” 

Assenyala que el seu grup vol expressar que no hi ha pitjor acte que menysprear la llengua 

i identitat d’un poble. Segons la Sra. CREUS, l’esbós de la Llei Orgànica que presenta el 

ministre Wert, ens trasllada a un panorama Nacional no molt diferent de 40 anys endarrere. 

Hem d’avançar cap a una porta oberta i de futur en totes les llengües i identitats, respectar-

les i no permetre una imposició lingüística i identitària. 

El Sr. Xavier SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015, s’expressa amb anglès i diu: 

“keep calm and speak catalan”. 

La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora i portaveu del grup PP, intervé per dir que d’aquest 

avantprojecte de Llei no vol discutir sobre català o castellà, el que s’hauria de valorar és 

aquesta millora en la introducció d’una tercera llengua com seria l’anglès que en aquest 

acord no s’ha mencionat. Destaca que s’abstindrà no perquè no defensi una escola en català 

sinó perquè aquest model d’acord no dóna solucions al problema de veritat que tenim amb 

els estudiants que és assolir una tercera llengua. Diu que s’hauria d’evitar la guerra entre 

tots els partits i centrar-nos més i espera que les propostes d’aquest avantprojecte es vagin 

perfilant des de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la participació 

de tots els grups parlamentaris. 

Intervé el Sr. Xavier SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015, i tot dirigint-se a la Sra. 

LLOBET, diu que ella és un producte del sistema escolar de Catalunya, i li pregunta 

directament si haver estudiat en aquest sistema i en català li ha provocat cap 

desconeixement de la llengua castellana.  

La Sra. LLOBET diu que no. 

El Sr. SALLA diu que aleshores troba lamentable que una persona com ella, afincada a 

Catalunya i vivint plenament amb català pugui donar justificació a una llei depravada i feta 

per una ment corrupta contra la llengua catalana.  

La Sra. LLOBET diu que vol fer constar que ella no sent el rebuig que sent el Sr. SALLA 

contra la llengua castellana i el fet d’estudiar literatura castellana no li causa cap rebuig.  

El Sr. SALLA diu que ell no ha rebutjat en cap moment la llengua castellana.  

La Sra. LLOBET insisteix amb la importància que suposa la tercera llengua, l’anglès.  

El Sr. SALLA manifesta que no està d’acord en equiparar la llengua pròpia d’un territori, la 

llengua catalana, amb més de 1.000 anys d’existència, amb una altra llengua i en que cal 

respectar la voluntat d’un país.  

La Sra. LLOBET, diu que no entén aquest extrems. Diu que ella forma part d’un partit polític 

i el Sr. SALLA d’un altre, que dins de cada partit hi ha coses que comparteixes més que 
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d’altres, però no entén els extrems a que s’arriba. De moment aquesta llei és un 

avantprojecte.  

El Sr. SALLA diu que ell parla en qualitat personal, i que aquí només veu una persona a 

l’extrem que és el ministre i tot un govern darrera.  

El consens amb aquest tema ja hi era des de la immersió lingüística a l’escola, només el 

volen trencar unes 12 famílies en tot el territori català. I destaca que ja que la Sra. LLOBET 

parla de partits, és el seu partit el qui al país Valencià i a les Illes Balears fa el que es podria 

dir un genocidi lingüístic, ja que a València són moltes més les famílies que volen estudis en 

català.  

Diu que el pacte ja estava fet entre partits i des de feia molts anys i s’ha demostrat que 

funciona.  

El Sr. Josep M. Cots, del grup municipal d’O2015, intervé i diu que aquesta és una llei feta 

des de la FAES i que per tant, hauríem de disculpar l’Elisa, perquè fins i tot ha sorprès al PP 

de Catalunya.  

Diu que no ho admetran mai però els ha deixat parats perquè ells coneixen la realitat i la 

trepitgen.  

La realitat és que als instituts, a Lleida, (posa l’exemple del Gili Gaya o Joan Oró) cada 

professor, emparant-se amb la Constitució, tria la llengua que vol. Aquesta llei, el que 

realment fa és coaccionar el dret constitucional de triar la llengua amb la qual et vols 

expressar. Si ens fixem amb el nivell de castellà que assoleixen els alumnes (que es sap), 

és igual o superior a altres zones monolingües.  

La Sra. LLOBET diu que s’absté no pel fet de la llengua castellana sinó perquè defensa una 

escola trilingüe amb més aprofundiment de l’anglès.  

 

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, 
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