ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 4 DE JULIOL DE
2012
Identificació de la sessió
Núm.: 04/12
Caràcter: ordinari
Data: 4-07-2012
Horari: de les 20,15 a les 21,25 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
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.
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:
Sra. Lidia PONS MONISTROL
regidora.
Relació de regidors que no han excusat la seva absència:
Cap
Ordre del dia
1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (09/05/12).
2.
INFORMES D’ALCALDIA.
3.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/12. EXP.
2012/INTER/INTER_PRE/31.
4.
APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE 2012. Exp. 2012/INTER/INTER_PRE/32
5.
NOVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES
ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. EXP. 2012/INTER/INTER_OF/13.
6.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP.
2012/INTER/INTER_OF/30
7.
EXPEDIENTS DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT EXP. 2012/.
8.
APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEU I TAULER
ELECTRÒNICS. RATIFICACIÓ. EXP. 2012/1/NORMA/5.
9.
MOCIÓ EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE BALAGUER I
CERVERA. EXP. 2012/4/ORGOV/17.
10. MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I SERVEIS D’INSERCIÓ
LABORAL A L’EMPRESA ORDINÀRIA. EXP. 2012/3/ORGOV/19.
11. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
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Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari, però prèviament sol·licita la inclusió a l’ordre
del dia, amb caràcter d’urgència següent:
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC I O2015, EN DEFENSA DEL
CATALÀ PARLAT A LA FRANJA DE PONENT
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i
votació d’aquesta moció. La justifica per la importància del tema i pel fet que no és
convenient demorar la resolució del mateix fins al proper Ple.
A continuació es procedeix a la votació de la declaració d’urgència, amb el següent
resultat:
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, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sr. Josep M. GREOLES MASA,
Sra. Lidia PONS MONISTROL, del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS
ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i
Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015,
Vots en contra: 1 de la regidora Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP
Vist el resultat de la votació anterior, tenint en compte que la declaració d’urgència ha
estat aprovada, amb el quòrum requerit de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
queda inclòs el nou punt d’urgència a l’ordre del dia.
Seguidament se sotmet a la consideració del Ple el primer punt de l’ordre del dia:
I.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9/05/12).

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 9 de maig 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.
Intervencions:
No n’hi ha
II.

INFORMES D’ALCALDIA.

No hi ha informes.
III. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/12. EXP.
2012/INTER/INTER_PRE/31
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Davant la presentació en el departament d’Intervenció de certes factures corresponents
a l’exercici 2010 i 2011, que no s’han pogut liquidar durant aquell període, corresponents
a certes despeses compromeses sense la consignació necessària.
Atès l’informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits pertanyents a un exercici anterior,
per tal d’aplicar-los al pressupost vigent.
Atès l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien,
és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la
seva realització.
En atenció al que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 79.970,47 €, corresponents
als exercicis 2010 i2011 que es relacionen en document que figura a l’expedient, i quin
desglossament per partides és el següent:
Pda. pressupost
import
165.210.03
11.220,23
459.600.15
68.750,24
Total
79.970,47
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els corresponents crèdits
per import total de 79.970,47 €, amb càrrec a les partides descrites, a la quals es
realitzarà la retenció de crèdits corresponent.”
IV. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST DE 2012. EXP. 2012/INTER/INTER_PRE/32.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
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. 1 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.
I
II
III
IV
VI
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
584.100,00
934.300,00
130.000,00
874.732,54
545.400,46
0,00
255.000,00
3.323.533,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
11.220,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.220,23

CRÈDITS
EXTRA.
0
0
0
0
657.401,79
0
0
657.401,79

MINORACIÓ
DE CRÈDITS
-0
0
0
0
0
0
0
0

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
584.100,00
945.520,23
130.000,00
874.732,54
1.202.802,25
0,00
255.000,00
3.992.155,02

b) Estat d’Ingressos:
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CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.329.000,00
100.000,00
489.500,00
875.150,00
22.800,00
1.000
506.083,00
0,00
0,00
3.323.533,00

INCREMENTS
DE CRÈDITS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557.336,97
31.314,58
79.970,47
668.622,02

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.329.000,00
100.000,00
489.500,00
875.150,00
22.800,00
1.000,00
1.063.419,97
31.314,58
79.970,47
3.992.155,02

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 contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període
d’exposició pública, per resoldre-les.”
V.
NOVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LES ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. EXP. 2012/INTER/INTER_OF/13.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Per Providència de l’alcaldia de 4 de maig de 2012 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació d’una ordenança fiscal reguladora de taxes per la prestació de serveis públics
municipals, per part de l’Ajuntament o per l’entitat publica empresarial Bellpuig Servei
Municipal, encarregant al secretari interventor d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe
jurídic sobre el procediment a seguir. Aquesta modificació va ser aprovada inicialment pel
Ple de l’Ajuntament amb data 9 de maig de 2012, i exposada al públic, mitjançant anunci
publicat al tauler d’anuncis municipal i BOP de Lleida, núm. 72, de 24 de maig de 2012.
Durant el període d’exposició pública s’ha presentat una al·legació del grup municipal de
CiU, en la qual s’exposa bàsicament que tenint en compte les darreres previsions de
transferències de la Generalitat a les escoles bressol municipals, les quals representen una
rebaixa substancial de les aportacions previstes fins al moment, deixant-les segons sembla
en 875 € per alumne i any per al vinent curs 2012-2013, consideren necessari un major
increment de les tarifes inicialment previst per a l’escola bressol, fixant en un 9,75% aquest
nou increment, als efectes de rebaixar en el possible augment del dèficit previsible.
Tenint en compte aquesta al·legació, però considerant convenient que aquesta proposta
sigui sotmesa a un nou tràmit d’exposició pública de trenta dies, als efectes de prevenir
qualsevol possible causa de nul·litat de l’expedient.
Atès que el RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i
derogació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article
16.1 del text refós esmentat 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.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als
efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), atès que reuneix els requisits que
aquestes normes exigeixen.
20120704

4

ACTAPLE ord

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU, durant l’exposició
pública de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’O. F. Núm. 26, Taxa per les estades
a la Llar d’Infants, i procedir a efectuar una nova aprovació provisional de la modificació de
dita ordenança fiscal, incrementant les seves tarifes d’acord amb la proposta presentada per
aquest grup municipal.
Segon.- Exposar novament al públic mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, 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.”

VI. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP.
2012/INTER/INTER_OF/30
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Per Providència de l’alcaldia de 27 de juny de 2012 s’ha acordat iniciar l’expedient de
modificació d’una ordenança fiscal reguladora de taxes per la prestació de serveis públics
municipals, per part de l’Ajuntament o per l’entitat publica empresarial Bellpuig Servei
Municipal, encarregant al secretari interventor d’aquest Ajuntament l’emissió d’un
informe jurídic sobre el procediment a seguir.
El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i
derogació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article
16.1 del text refós esmentat 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.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 27/06/12,
adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal núm. 27,
reguladora de la taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música, a fi d’adequar els imports
d’aquestes estades als costos del servei.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa que a continuació es relaciona:
O. F. Núm. 27, taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música.
Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 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 BOP.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de
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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:
Intervé el Sr. Xavier SALLA I SIMÓ portaveu del grup Objectiu 2015 per destacar que li
agradaria que les intervencions dels regidors sortissin a l’acta.
El secretari, Enric ESCOLÀ, explica que ja en el primer ple es va aprovar que en tots els
punts que s’aprovessin per unanimitat no s’especificarien les intervencions per agilitat a
no ser que algun regidor destaqui que el que vagi a dir consti en acta. A més, si facilita el
que diu per escrit, se li podrà fer constar literalment.
La possibilitat de redactar-ho tot hi és i es poden fer actes de 50 folis, però s’entén que
no cal que consti tot el que es diu quan el punt queda aprovat per unanimitat, a no ser
que expressament el regidor ho especifiqui.
El Sr. Xavier SALLA diu que ho entén i demana disculpes perquè al primer ple ell no hi
era.
VII. EXPEDIENTS DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT. EXP. 2012/JUTJA/JUTJATPAU/1.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Ateses les comunicacions del Tribunal de Justícia de Catalunya de 14.12.11, exposant la
renúncia del Jutge de Pau Substitut de Bellpuig, i de 25.04.12, exposant la propera
finalització del mandat del Jutge de Pau Titular de Bellpuig, i requerint que s’efectuessin els
tràmits de renovació d’aquests càrrecs.
Tramitats aquest expedients, i acomplertes les previsions del articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de Pau i que dita renovació ha estat anunciada
al públic, perquè qualsevol interessat pugues sol·licitar per escrit el seu nomenament.
Atès que, analitzades de les peticions presentades, es consideren idònia la Sra. Ester
Castellà i Mata per a desenvolupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular, valorant el seu
currículum i l’experiència d’haver desenvolupat aquest càrrec fins aquests moments els
darrers anys, i al senyor Juli Fos i Garrido, pel càrrec de Jutge de Pau substitut.
Atès que les persones proposades no es troben compresos en cap causa d’incompatibilitat o
incompatibilitat de les previstes en l’article 303 de LOPJ i al Reglament 3/95.
Atès que proposar la renovació d’aquests càrrecs es competència del Ple de l’Ajuntament,
que ho ha d’acordar amb el quòrum de majoria absoluta.
Vistos els informes que figuren en l’expedient, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació
del següent acord:
Primer. Proposar el nomenament de la senyora Ester Castellà i Mata, pel càrrec de jutgessa
de Pau Titular de la Vila de Bellpuig, i del senyor Juli Fos i Garrido, pel càrrec de Jutge de
Pau substitut de la Vila de Bellpuig.
Segon. Comunicar aquesta proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per conducte del Jutge de Primera Instància Degà de Cervera.”
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VIII. APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEU I
TAULER ELECTRÒNICS. RATIFICACIÓ. EXP. 2012/1/NORMA/5
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vist el Decret de l’alcalde núm. 20/12, de data 1 de juny 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
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 20/2012
APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEU I TAULER
ELECTRÒNICS
El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (des d’ara Consorci AOC) posa a
disposició d’aquest Ajuntament la utilització dels seus serveis de Seu i Tauler electrònics, que tenen
per objectiu substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per
disposició legal o reglamentaria, s’han de publicar en el tauler d’anuncis per la publicació a la seu
electrònica municipal
Atès que per poder utilitzar aquest serveis el Consorci AOC ha tramés a aquest Ajuntament un
conveni de col·laboració, el qual regula les condicions en que per part del Consorci AOC sens
ofereix el servei de seu electrònica (SEU-e) amb funcionalitats de tauler electrònic (e-TAULER).
D’acord amb les atribucions conferides per l’article 53 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,
RESOLC,
PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Bellpuig el Consorci AOC, regulador de les
condicions en que aquest Consorci AOC ofereix el servei de seu electrònica (SEU-e) amb
funcionalitats de tauler electrònic (e-TAULER).
SEGON.- Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i execució
d’aquests acords, i la signatura del conveni.
TERCER. D’aquest conveni es donarà compte en la propera sessió plenària que es celebri als
efectes de la seva ratificació.”

IX.
MOCIÓ EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DELS PARTITS JUDICIALS DE
BALAGUER I CERVERA. EXP. 2012/4/ORGOV/17
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, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS
MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra.
Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Xavier SALLA SIMÓ,
i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015.
Vots en contra: 1, de la regidora Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“El dia 3 de maig el Consell General del Poder Judicial va aprovar el documents "Bases
para una nueva demarcación judicial", eus estableix uns criteris que afecten l'estructura
judicial de les comarques de Lleida i podria comportar la supressió dels partits judicials
de Cervera i Balaguer.
Des de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s'ha difós un missatge de
tranquil·litat als alcaldes dels municipis afectats per la possible supressió concloent que la
proposta del CGPJ no té cap validesa jurídica i que la proposta sobre la demarcació i
planta judicial correspon a la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que estableix
l'article 107 .l de l'Estatut d'Autonomia.
Tot i això, manifestem que, en el cas que no prosperés, l'informe del CGPJ no repercutirà
ni en una millora del servei ni en un estalvi de costos, ben al contrari, generarà una
major despesa pels usuaris i pels professionals. És evident també la negativa repercussió
econòmica que comportaria per les poblacions de Cervera i Balaguer, degut a l'activitat
que generen els actuals jutjats.
La distribució territorial actual comprèn 7 partits judicials segons una ràtio de 15
quilòmetres i 50.000 habitants i la nova proposta suposaria augmentar aquesta Àrea fins
a 100.000 habitants amb un límit d'una hora de viatge fins al partit judicial més proper.
Per tant, reduiria a nomes un els partits judicials de la plana de Lleida. Això contrasta
amb la descentralització que s'ha anat proposant dels del territori, on des de finals dels
anys 90 es reclama la creació d'un jutjat propi a les poblacions de Tàrrega, Mollerussa,
les Borges Blanques, i també Sort.
Aprovar aquesta proposta comportaria un atemptat a l'equilibri territorial, una destrucció
de llocs de treball, una sobrecàrrega al desenvolupament de l'activitat judicial, un
allunyament del ciutadà dels òrgans judicials i un obstacle al dret d'aquest davant de la
justícia.
Volem manifestar la nostra oposició a aquesta proposta que ignora la realitat històrica,
social, econòmica i cultural de les comarques de Lleida.
Caldria endegar una veritable reforma dels sistema judicial que comporti una
modernització i optimització dels recursos de la seva gestió. En tot cas seria aconsellable,
per atansar el servei al ciutadà, adequar la distribució territorial judicial a la realitat
comarcal de Catalunya. La proposta del CGPJ en cap aporta cap solució.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar la següent Moció:
PRIMER. L’Ajuntament de Bellpuig manifesta el seu rebuig a la modificació de la
demarcació i la planta judicial que proposa el Consell General del Poder Judicial i que pot
comportar, entre altres, la supressió dels jutjats de Balaguer i Cervera.
SEGON. L’Ajuntament de Bellpuig insta al Ministeri de Justícia a desestimar la proposta
del CGPJ i que en futures reformes del mapa judicial es mantinguin com a mínim els
actuals jutjats de les comarques de Lleida.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Justícia, a la Conselleria de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, als municipis dels partits judicials afectats per la proposta i
als col·legis d'advocats i procuradors de les comarques de Lleida.”
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 SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, demana que
consti en acta que el seu grup votarà a favor de la proposta no perquè no creguin que
s’hagi de fer una certa racionalització de la despesa pública pel que fa al seu aparell
administratiu i burocràtic sinó perquè creuen que això ho ha de decidir la Generalitat de
Catalunya tal i com consta a l’Estatut d’Autonomia. Aquest és el punt essencial que els fa
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votar a favor d’aquesta moció i que sigui la Generalitat qui ho decideixi.
La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, del grup municipal Partit Popular, destaca que el sentit del
seu vot ve donat perquè,tot i que estan convençuts que tots els jutjats de les terres de
Lleida són necessaris i no es pot suprimir cap, però també estan convençuts que
necessiten una reestructuració, una renovació i una actualització que els proporcioni una
major agilitat i optimització dels recursos per aconseguir una major celeritat en
l’administració de justícia però del que ja no estan tant segurs és que la unificació
d’alguns dels partits judicials no comportés millores en el funcionament i organització,
principalment per aquest motiu no poden donar suport a l’acord que aquí es presenta, no
poden manifestar el total rebuig a l’informe del Consell General del Poder Judicial per
quan també recomana el desplegament de les noves tecnologies, incorporació de serveis
i més inversions en infraestructures, però sobretot perquè a la proposta concreta que
planteja per la província de Lleida, tot i unificar 3 partits judicials respecte tots i
cadascun dels jutjats existents, és totalment fals que aquest informe proposi la supressió
d’algun jutjat i també que prevegi el trasllat de cap jutjat a Lleida.
Tampoc poden donar suport a aquest acord, segons la Sra. LLOBET, perquè conté
algunes imprecisions: es planteja un conflicte de competència atribuint-la a la Generalitat
de Catalunya d’acord l’art. 107.1 de l’Estatut però realment aquest article el que
estableix és que la Generalitat de Catalunya, cada 5 anys, proposarà al Govern de l’Estat
la determinació i revisió de la demarcació i planta judicial a Catalunya, proposta sobre la
que finalment hauran de decidir les Corts Generals.
A més, destaca que el grup del Partit Popular, no pot donar suport a aquest acord perquè
està plantejat sobre la base de supressió de jutjats, cosa molt diferent i que és el que
realment proposa l’informe per la província de Lleida. L’existència de molts partits
judicials no fa més que crear fronteres a la justícia i en un món com aquest, cada cop
més global, més interactiu d’una comunitat a l’altra, la justícia necessita més
universalitat i no un tancament a nivell comarcal.
X.
MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I SERVEIS
D’INSERCIÓ LABORAL A L’EMPRESA ORDINÀRIA. EXP. 2012/3/ORGOV/19
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, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS
MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra.
Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Xavier SALLA SIMÓ,
i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015.
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:
“En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació,
aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius
més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn
mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis
d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han estat
l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn
mental o altres discapacitats severes.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament:
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1.
Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels
col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és imprescindible en
l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest col·lectiu.
2.
Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament,
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb
especials dificultats.
3.
Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos
necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis
d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i segons la
moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2011.
4.
Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.”
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, del grup municipal Partit Popular, intervé per destacar
que el seu grup s’abstindrà perquè consideren que els temes que es plantegen són
competència de la Generalitat.
XI.
PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC I
O2015, EN DEFENSA DEL CATALÀ PARLAT A LA FRANJA DE PONENT
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, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS
MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra.
Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Xavier SALLA SIMÓ,
i Sr. Josep M. COTS CAIMONS del Grup municipal d’O2015.
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:
“Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern d’Aragó,
Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de Llengües amb la conseqüent
derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons la proposta d’articulat
del propi Avantprojecte,
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la llengua
parlada a les comarques de la Franja és el català,
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a
respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials
polítiques o administratives,
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que apliqui
un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant aquesta denominació
per a la llengua,
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui
acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó,
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Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el seu article
4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, [...] és una riquesa cultural pròpia i serà
especialment protegida per l’Administració,
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement
competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans,
Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com són el
coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia,
Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament DE les llengües,
excloent l’opció educativa de l’ensenyament EN les llengües que sustenta els diferents
projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de la població escolar de la Franja,
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al Matarranya,
tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les terres de Lleida,
vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar i millorar,
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat històricament el
vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels territoris de la
Franja i Lleida que la tenen com a pròpia,
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals entre les
comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es puguin seguir
expressant en la llengua catalana,
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a llurs
competències,
Els grups municipals de CiU, UMdC i O2015, proposen al ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS
1. Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica
internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial
cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la
Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
2. Demanar al Govern d’Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest
Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda.
3. Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del català als
centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels
parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
4. Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes educatius bilingües
(català- castellà) i trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns centres
educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori.
5. Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a
autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal,
considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.
6. Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de
reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de respecte,
de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i defensats per
la comunitat acadèmica.
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó i als Consells comarcals de la
Franja (amb traducció al castellà).”
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 SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, intervé per
comentar que el seu grup està d’acord amb la moció.
La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, del grup municipal Partit Popular, comenta que
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s’abstindrà.
El Sr. Ramon Gassó, regidor del grup CiU, destaca que fa anys el municipi de Bellpuig va
donar el Premi Estel al Sr. Marcelino Iglésias quan era president de la Comunitat
Autònoma d’Aragó per la defensa del català a la franja. Caldria que se’n recordés.
XII. 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:
- R. 14/2012 de 7 de maig de 2012 de convocatòria del Ple ordinari 09
- D. 15/2012 de 15 de maig per iniciar els tràmits de renovació del càrrec de Jutge de
Pau titular.
- R. 16/2012 de 23 de maig, per la continuïtat de la llicència d’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa del Sr. Sergi Muixí Jiménez.
- R. 17/2012 de 28 de maig de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes.
- R. 18/2012 de 29 de maig d’Ordre d’Execució, pel desmuntatge de la grua torre
ubicada a la plaça Ramon Folch, 22.
- R. 19/2012 d’1 de juny, d’elevació a definitiva de l’acord d’aprovació de l’ordenança
reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Bellpuig.
- R. 20/2012 d1 de juny, d’aprovació del Conveni per a la utilització dels serveis de seu i
tauler electrònics.
- D. 21/12 de 6 de juny, de contractació menor servei prevenció riscos laborals a
l’empresa Gabinet Tècnic Gestinsa SL.
- R. 22/12 de 6 de juny, d’inici de l’expedient de contractació menor servei prevenció
riscos laborals.
- R. 23/2012 de 7 de juny, de notificació de requeriment de documentació per a
l’activitat de magatzem de venda de roba al l’engròs i detall a la nau 2 de l’av. Del bosc,
s/n de Bellpuig.
- R. 24/2012 de 8 de juny, d’inici d’expedient de contracte menor servei manteniment
ascensors municipals.
- 25/2012 de 13 de juny, d’adjudicació de contracte menor servei manteniment
ascensors municipals a l’empresa Thyssenkrupp Elevadores.
- R. 26/2012, de 19 de juny, de la llicència d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa del Sr. Sergi Muixí Jimenez. Execució subsidiària retirada.
- R. 27/2012, de 29 de juny, de convocatòria del ple de 04.07.2012
- R. 28/2012 de 2 de juliol, de modificació de l’hora de la convocatòria del ple de
04.07.2012
PRECS I PREGUNTES.
La Sra. LLOBET, del grup municipal Partit Popular, comenta que els contenidors del C/
Tramuntana no sembla que els netegin, sempre estan molt bruts, no plens sinó bruts.
Respon el Sr. GASSÓ, regidor de CiU i li diu que es comunicarà al Consell Comarcal.
La Sra. CREUS, regidora del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre els contenidors de
residus de parcs i jardins i concretament per saber si s’han reubicat.
El Sr. BONJOCH, alcalde, respon comentant que se n’ha reubicat un perquè havien
detectat que no s’utilitzava correctament i que si en fan falta més se’n posaran més.
El Sr. GASSÓ, regidor de CiU, destaca en aquest sentit que si els posen sols, la gent hi
tira la brossa normal. Que s’han de posar acompanyats dels altres per tal de que se’n faci
un bon ús.
La Sra. CREUS, regidora del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre si s’ha fet alguna
actuació amb els solars que han quedat abandonats per les obres.
El Sr. BONJOCH, alcalde, respon comentant que sí i que si cal en faran més.
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El Sr. SALLA, regidor del grup municipal O2015, comenta que hi ha una ordenança
creada de la passada legislatura que regula aquest tema. Reconeix que és molt difícil que
els propietaris ho posin fàcil però que s’ha de insistir.
El Sr. TORRES, regidor del grup municipal CiU, destaca que costa molt fer complir
aquesta ordenança i s’està treballant per tenir alguna força quan als propietaris se’ls
avisa i no fan el que han de fer.
El secretari, intervé per assenyalar que la dificultat rau en que no és un procés ràpid sinó
lent perquè han de notificar a empreses que o bé no existeixen o estan en subhasta.
Abans d’entrar a una finca particular hi ha molts passos a fer que generen despeses per
l’Ajuntament.
La Sra. CREUS, regidora del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre si se sap si arrel de
l’Aprovació del POUM hi haurà revisió cadastral.
El Sr. TORRES, regidor del grup municipal CiU, respon que segurament sí, que no s’ha
demanat però saben que, en altres llocs, al cap de 2, 3 o 4 anys s’ha fet.
La Sra. CREUS, regidora del grup municipal d’UMdC, comenta que l’atorgament del Premi
Estel no surt publicat a la web.
El Sr. BONJOCH, alcalde, respon que hi sortirà en breu, que hi ha hagut personal de
l’Ajuntament de vacances.
La Sra. CREUS, regidora del grup municipal d’UMdC, també pregunta si l’Ajuntament té
present que el dia 11 s’ha de presentar al Consell Comarcal una proposta turística de
Bellpuig per participar en un projecte pilot per la creació i comercialització de productes
turístics a les terres de Lleida.
Respon el Sr. GASSÓ, regidor del grup municipal CiU, dient que ho tenen present i s’hi
està treballant.
El Sr. SALLA, regidor del grup municipal O2015, intervé per animar i felicitar en primer
lloc, tot i que ja ho varen fer en privat al regidor Ramon Gassó i a la resta de l’equip de
govern, per la iniciativa de la passada Fira de la Conserva de Bellpuig. El seu grup
discrepa amb la data de celebració però considera encertada la iniciativa. També demana
si poden saber el cost real d’aquesta fira.
Respon el Sr. GASSÓ, regidor del grup municipal CiU, dient que no hi ha cap problema
per saber el cost i que se’ls hi farà arribar.
El Sr. SALLA, regidor del grup municipal O2015, també destaca que s’han fixat que a les
piscines municipals els cartells del bar són en espanyol. Potser estaria bé que al conveni
o contracte de l’any vinent s’especifiqués que han de ser en català.
Respon la Sra. TEULÉ, dient que quan varen veure els cartells varen anar a parlar amb
l’adjudicatari i li van transmetre. Ell es va disculpar i va dir que eren cartells aprofitats.
El Sr. SALLA, també vol transmetre una queixa d’alguns veïns del parc que diuen que
moltes nits s’hi juga a futbol i que fins i tot un dia hi va haver alguna escena amb unes
padrines que desprès de tirar-los una pilotada, se’ls hi va faltar fins i tot el respecte. A
més, al camp de futbol de les escoles Valeri Serra hi ha una porteria trencada. Per si es
poden solucionar aquests problemes.
L’alcalde, el Sr. BONJOCH respon, dient que té tota la raó. Que l’Ajuntament té
requisades un munt de pilotes del parc i que estan treballant aquest tema. També
comenta que arreglaran la porteria però que potser és la quarta porteria que es trenca en
un any.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
CPISR-1 Enric
Escola Valls
Vist i Plau
2012.09.06
El President,
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