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

2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 01/12 

Caràcter: ordinari 

Data: 28-02-2012 

Horari: de les 20,00 a les 20,40 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora. 

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

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

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9/11/2011 i 

30/12/2011). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

(POUM) DE BELLPUIG, 2012. APROVACIÓ. 

4. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE 

L‘AJUNTAMENT DE BELLPUIG, APROVACIÓ INICIAL. 

5. AUTORITZACIÓ DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSELL COMARCAL DE 

L’URGELL. 

6. CONTRACTE DE MANTENIMENT DE COPIADORES I ARRENDAMENT FINANCER. 

RATIFICACIÓ. 

7. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, APROVACIÓ 

D’ESTATUTS. 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. 

9. MOCIÓ RELATIVA AL CORREDOR DEL MEDITERRANI  

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: 
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I. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9/11/2011 i 

30/12/2011). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 9 de novembre de 2011 i 30 de 

desembre de 2011.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

donen per llegides, i s’aproven les actes de referència. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

L’alcalde informa als assistents que els temes inclosos en aquest punt es tractaran amb 

el punt 10 de seguiment de la gestió de l’alcaldia - precs i preguntes. 

 

III. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL (POUM) DE BELLPUIG, 2012. APROVACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 7, 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, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, 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: 

 

“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió de 30 de desembre de 2009 va 

aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, i en 

sessió plenària de 18 de gener de 2011, aquest va ser aprovat provisionalment, i tramès 

a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 

Atès que aquesta Comissió, en sessió de 10 de març de 2011, va aprovar definitivament 

el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, supeditant-ne la publicació 

al DOGC i la seva executivitat a la presentació d’un Text Refós, verificat per l’òrgan que 

havia atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorporés les prescripcions 

determinades per la CTU de Lleida. 

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió de 10 de maig de 2011, va aprovar 

la verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, 

i tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en les condicions requerides per 

la CTU de Lleida. 

Atès que novament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de data 21 de 

juliol de 2011, va acordar no donar conformitat al primer Text Refós verificat, ja que 

considerava que no s’havien donat compliment a totes les determinacions de la Diputació 

de Lleida i de la Direcció General de Carreteres, mantenint-se la suspensió de la 

publicació al DOGC i executivitat, i requerint la presentació d’un segon Text Refós 

verificat, per duplicat, que incorporés les prescripcions determinades en el propi acord de 

la CTU de Lleida. 
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Donat que s’ha redactat el nou Text Refós requerit, que s’entén que dóna compliment a 

les prescripcions de l’acord de la CTU de Lleida de 21 de juliol de 2011. 

Vista la documentació que figura a l’expedient, i tenint en compte que aquest acord es 

competència del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a l’article 22.2.c de la Llei 

7/85, Municipal i de Règim Local de Catalunya i a l’article 52.2.c de del Decret Legislatiu 

2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple 

de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Verificar el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Bellpuig - 2012, redactat per ARKU 3 - ARQUITECTURA SL, que incorpora les 

prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 21 

de juliol de 2011, i els ajustos no substancials i esmenes d’errades materials explicitats 

en el propi document. 

Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aquest Text Refós, per 

duplicat exemplar i degudament diligenciat.“ 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

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

grup municipal s’abstindrà en aquesta votació per responsabilitat, ja que consideren que 

tenint en compte la gran crítica que hi ha hagut en aquest sentit, el projecte presentat 

havia de haver estat més participatiu i millor. 

Consideren que iniciar un altre POUM seria sotmetre al municipi a una despesa 

inassumible, però també que no han tingut temps suficient per a revisar totes les 

modificacions que s’han fet respecte l’anterior projecte. No hi votaran en contra, pel 

compromís que ha pres l’alcalde, de que una vegada s’hagi aprovat el nou POUM, es 

realitzaran les modificacions oportunes i necessàries, i així ho esperen. 

El Sr. SALLA, portaveu del Grup municipal O2015, intervé per destacar el vot favorable 

del seu grup també per responsabilitat i en aquest sentit assenyala que el municipi 

necessita urgentment disposar d’un document que li permeti créixer d’una manera 

natural i concreta.  

També entenen que el nou text inclou la rectificació d’errors que hi havia a l’anterior 

redactat, tot i que se’n poden trobar d’altres. El POUM és un document viu, que cal 

adaptar a les circumstàncies de cada moment.  

Votaran a favor també perquè veuen bé els canvis de criteri de la nova direcció 

d’urbanisme de la Generalitat, sobre certs aspectes que porten a noves solucions.  

També perquè es contemplen els darrers requeriments de la comissió d’urbanisme, però 

sobretot perquè, segons el seu grup, aquest és el mateix POUM que es va aprovar el 

passat 10 de maig de 2011, durant l’anterior legislatura, amb les esmenes de la comissió 

d’urbanisme i alguna nova solució. 

La filosofia no es diferent de la que es va defensar a l’anterior legislatura i per tant, el 

seu agraïment a l’equip redactor, a l’equip tècnic de l’Ajuntament, a l’anterior equip de 

govern, al seu alcalde i a l’anterior regidor d’urbanisme. També a l’actual equip de 

govern, per la continuïtat del projecte, demostrant una responsabilitat política que en 

altres ocasions s’ha trobat a faltar. 

En aquest sentit el seu grup vol destacar que la tramitació d’aquest projecte ha estat 

molt difícil i que caldria reflexionar sobre tot el que s’ha viscut a nivell municipal durant 

aquests anys, amb vulneració en molts casos de tota norma de bon veïnatge.  

Segons el Sr. Salla, d’errors segur que se n’han comès, però no és normal que aprofitant 

l’excusa del POUM s’hagi abusat de la confiança i del respecte que ha de merèixer un 

equip de govern com es va fer durant la passada legislatura, per mitjà de comentaris i 
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fins i tot d’amenaces.  

També vol destacar com a inacceptable, el paper que va tenir l’anterior equip de 

l’oposició en tot això, ara molts d’ells amb responsabilitat de govern. Segons el Sr. Salla 

es podria arribar a entendre la reacció airada d’alguns veïns que veuen afectades les 

seves propietats, però no la connivència per part d’alguns regidors del ple municipal de 

Bellpuig. 

No volen confondre tot això amb una nova batalla entre dos partits polítics sinó que el 

que els agradaria és discutir-ho en termes de servei al municipi i respecte cap a les 

persones que no pensen igual, i de l’honorabilitat dels propis actes.  

El Sr. Salla destaca que avui, el mateix POUM que només era d’alguns és el que es 

sotmet a votació per part del nou govern municipal. El seu grup municipal votarà a favor 

perquè el coneix, l’assumeix i el veu com un projecte vàlid tant tècnicament com 

administrativament per a Bellpuig. L’equip de govern actual haurà d’aplicar-lo i defensar-

lo i per fer-ho trobarà el suport del grup O2015.  

Per últim, vol destacar també que el darrer ple de la legislatura passada, l’oposició el va 

qualificar de patètic, en el sentit d’acabar la legislatura d’aquella manera. Ara amb un ple 

similar, el seu grup no vol qualificar-lo de la mateixa manera però sí que troben trist que 

avui aprovin el que s’hagués pogut aprovar, al seu entendre, mesos endarrere, evitant 

confrontacions. Caldria reflexionar profundament en aquest sentit.  

L’Alcalde diu que el consistori continua treballant en el POUM, igual com si encara 

s’hagués d’aprovar.  

Per totes les persones que tinguin alguna necessitat, el compromís de l’Ajuntament i dels 

serveis d’urbanisme de Lleida és de mirar d’arreglar-ho. 

En aquest sentit, la setmana que ve tenen una reunió amb l’ACA per mirar de flexibilitzar 

en la mesura que sigui possible, les normes que fan referència a la inundabilitat.  

S’intentarà que el POUM sigui el millor per tothom i miraran de resoldre les qüestions i 

modificacions pertinents en cada moment. 

 

IV. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE 

L‘AJUNTAMENT DE BELLPUIG, APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

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

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

electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a les administracions a possibilitar als 

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

comunicació (TIC). 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Bellpuig ja va aprovar el passat 13 de juliol de 2011 el 

Reglament per a la creació i funcionament de la Seu Electrónica, i ara es vol ampliar 

aquesta regulació mitjançant una nova Ordenança reguladora de l’administració 

electrònica de Bellpuig, d’un espectre d’actuació molt més general que la seu electrònica. 

L’actual redacció de l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 

57/2003, estableix que les entitats locals estan obligades a "impulsar la utilització 

interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació 

i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de 

tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes", i en aquest mateix 

sentit hi abunden i aprofundeixen la Llei 11/2007, i la Llei 29/2010. 
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Atès que es considera necessari aprovar aquesta nova ordenança la qual acaba 

completar el règim jurídic bàsic de l’administració electrònica en l’Administració 

municipal. D'aquesta manera, i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el 

règim transitori fixen els mecanismes per una implantació progressiva però eficient de 

l’administració electrònica. 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 

la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 

definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 

Atès que, en no tractar-se d’ordenances urbanístiques ni d’un Reglament orgànic de la 

corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense 

que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril; 

Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 

Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 

caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 

pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

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

quòrum específic. 

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

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

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

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

requisits que aquestes normes exigeixen. 

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

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 52.2.d del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Així mateix, d’acord amb el procediment 

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

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

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

següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de 

Bellpuig, amb la redacció que consta a l’expedient. 

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

mitjançant publicació al BOPL, DOGC, web municipal, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 

i en un mitjà de comunicació escrita diària, i fer l’advertiment que si no és objecte de 

reclamacions o al·legacions durant el termini abans esmentat, es considerarà aprovat 

definitivament. 

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

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

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

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

referència al DOGC. 

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

execució d’aquest acord.” 

 

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. LLOVET, portaveu del Grup municipal del PP, intervé per destacar el seu vot 

favorable perquè considera que l’administració electrònica és positiva i facilitarà al 
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ciutadà l’accés a l’ajuntament i agilitzarà tràmits, ara bé, aquesta no pot suprimir 

l’atenció personalitzada que molts dels ciutadans prefereixen, sobretot gent gran i 

tampoc ha de suposar un increment de taxes per tramitació de documents, permisos i 

autoritzacions. 

 

V. AUTORITZACIÓ DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSELL 

COMARCAL DE L’URGELL 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“El Consell Comarcal de l’Urgell ha manifestat el seu interès a introduir les noves 

tecnologies en la seva organització per tal de garantir un ús efectiu de les eines 

electròniques i així millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, 

facilitant les relacions amb els municipis, la ciutadania i entitats i, en definitiva propiciant 

un millor exercici dels drets i deures d’aquests i una major eficàcia, transparència, 

coordinació i participació. 

Són diverses les normes què, en aquest sentit i en els darrers anys, recullen la necessitat 

de modernització i adaptació de les administracions a les noves eines i escenaris que ens 

proporcionen les tecnologies d’informació i comunicació, començant per la pròpia 

Constitució (art. 103.1), l’article 70.bis de la Llei 57/2003, de mesures per a la 

modernització del govern local i més específicament la Llei 11/2007, de 22 de juny, 

d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics i la Llei 29/2010, de 

3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

És per això que el Consell Comarcal ha proposat instaurar de forma generalitzada la 

notificació electrònica, mitjançant el sistema e-Notum, de l’AOC, que garanteix 

plenament tant el principi de no repudi com la possibilitat de rebutjar la notificació. 

L’Ajuntament de Bellpuig admet la necessitat de potenciar l’ús de les noves tecnologies 

en l’administració per tal d’aconseguir un estalvi en els recursos públics alhora que una 

major eficàcia en la gestió administrava, i s’avé a cooperar amb la iniciativa del Consell 

Comarcal autoritzant la tramesa de notificacions d’aquest ens per mitjans telemàtics. 

Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, acorda 

PRIMER. Autoritzar el Consell Comarcal de l’Urgell per tal que pugui notificar 

electrònicament a l’Ajuntament de Bellpuig els actes administratius dels seus òrgans, 

mitjançant un sistema que permeti deixar constància de la seva recepció amb la posada 

a disposició de la notificació en el lloc web http://www.urgell.cat. 

Aquest acord tindrà vigència indefinida mentre cap de les dues administracions no 

comuniqui a l’altra el contrari. 

SEGON. Facultar el Sr. Salvador BONJOCH i GUIM, com a alcalde de l’Ajuntament, amb 

DNI núm. 40864527J a rebre les comunicacions del Consell Comarcal que es tramitin per 

aquest mitjà. 

TERCER. L’adreça de comunicació a l’efecte de notificacions serà el correu electrònic 

següent: ajuntament@bellpuig.cat, i el telèfon mòbil serà el 659941359.” 

 

VI. CONTRACTE DE MANTENIMENT DE COPIADORES I ARRENDAMENT 

FINANCER. RATIFICACIÓ 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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

http://www.urgell.cat/
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“Vist el Decret de l’alcalde núm. 4/2012, de data 14 de febrer de 2012. 

Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament, l’adopció d’acords de contractació de 

subministraments superiors als 4 anys, 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 D’ALCALDIA 04/2012 

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE COPIADORES I ARRENDAMENT FINANCER 

Vist l’expedient de l’Ajuntament de Bellpuig de nova contractació de diverses 

fotocopiadores, amb manteniment, i el seu arrendament financer i atès que es creu 

convenient finalitzar alguns contractes anteriors de forma anticipada, concretament es 

considera necessari rescindir els contractes de subministrament i manteniment amb 

COPIADORAS DE LLEIDA, SL i l’arrendament financer amb DE LAGUE LANDEN 

INTERNACIONAL B.V núms. 73740232697 i 73740239969. 

Atès que per substituir i la millora d’aquests contractes s’ha demanat ofertes a les 

empreses Sistemas Digitales de Catalunya (Ricoh), SL, Sistemes i equips d’oficina de 

Lleida, SL (Canon)i Informàtica del Segre, SL (Aritmos). 

Atès que s’ha considerat que la proposta de Sistemes i equips d’oficina de Lleida, SL  és 

la més favorable, i a més, es farà càrrec dels l’imports de la cancel·lació anticipada dels 

contractes esmentats. 

Vistos els contracte d’adquisició i manteniment de l’empresa Sistemes i equips d’oficina 

de Lleida, SL i la proposta d’arrendament financer de Siemens Renting, SAU, per a 5 

anys, dels equips que es descriuen a continuació 

Descripció Tipus 

2 CANON IR ADV 5030 Arrendament financer 

1 CANON IR ADV 4570 Arrendament financer 

1 CANON IRC 3180 Arrendament financer 

1 CANON IR 2016 + fax Arrendament financer 

1 CANON IR 2016 I Arrendament financer 

Aquestes fotocopiadores aniran destinades a la Biblioteca, Jutjat de Pau, Escola de 

Música i a les oficines municipals, en substitució dels equips que s’han rescindit els 

contractes, i d’altres existents però de manteniment costós. 

De conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic i resta de legislació vigent aplicable, la competència en matèria de contractació 

quan el caràcter plurianual supera els 4 anys és del plenari, però per motius d’urgència 

que presenta la rescissió dels contractes anteriors s’aprova per Decret condicionat a la 

posterior ratificació del Ple, en conseqüència: 

RESOLC: 

PRIMER. Rescindir els contractes de subministrament i manteniment subscrits amb 

COPIADORAS DE LLEIDA, SL i l’arrendament financer amb DE LAGUE LANDEN 

INTERNACIONAL B.V núms. 73740232697 i 73740239969, amb efectes del 15/02/12. 

SEGON. Adjudicar a l’empresa Sistemes i equips d’oficina de Lleida, SL, el contracte 

menor de subministrament i manteniment de les sis copiadores, així com l’arrendament 

financer per un termini de 5 anys i un import mensual de 379 € i Iva vigent, mitjançant 

l’entitat Siemens Renting, SAU dels equips descrits a continuació: 
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Descripció  Tipus 

2 CANON IR ADV 5030  Arrendament financer 

1 CANON IR ADV 4570 Arrendament financer 

1 CANON IRC 3180 Arrendament financer 

1 CANON IR 2016 + fax Arrendament financer 

1 CANON IR 2016 I Arrendament financer 

TERCER. Aplicar la despesa a la partida 169 20300 del pressupost vigent i autoritzar-ne 

el pagament, quan les respectives factures estiguin aprovades. 

QUART. Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a 

l’efectivitat del contracte i dels acords adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar 

les esmenes i modificacions al text que no desvirtuïn substancialment el seu contingut. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats a l’expedient. 

SISÈ.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se 

celebri, per a la seva ratificació.” 

 

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. SALLA, portaveu del Grup municipal d’O2015, destaca que veuen bé la proposta i 

més perquè no només serà un millor preu del manteniment de màquines, sinó perquè 

s’estalviarà en consum de paper, mesura important des del punt de vista econòmic i 

mediambiental. 

 

VII. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, 

APROVACIÓ D’ESTATUTS. 

 

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, 

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: 

 

“Atès que l’Ajuntament de Bellpuig va acordar el passat 9 de novembre de 2011, formar 

part de l’Associació de Municipis per la Independència, fet que va ser comunicat a dita 

Associació. 

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència 

i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten i considerant que per tal que el nostre 

Ajuntament formi part definitivament de l’Associació, es necessari aprovar-ne 

formalment l’adhesió i els seus estatuts. 

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

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

Reial Decret 2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 

locals. 

De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.q i 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL); 52.2.q, i 114.3.d del Decret 

legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
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règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de normativa aplicable, la competència per 

l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament amb quòrum de majoria Absoluta. 

Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda: 

Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en 

data 14 de desembre de 2011. 

Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 

precedents acords. 

Quart. Designar com a representant de l’Ajuntament de Bellpuig a l’Associació de 

Municipis per la Independència a l seu alcalde, senyor Salvador BONJOCH I GUIM. En cas 

d’absència o qualsevol altre impediment l’alcalde serà substituït pel primer Tinent 

d’alcalde, senyor Ramon TORRES I BOSCH, o el regidor en qui específicament es delegui. 

Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 

Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

El Sr. SALLA, portaveu del Grup municipal d’O2015, intervé per destacar que el seu grup 

municipal s’alegra que aquella moció que en el seu dia va presentar, vagi prosperant. 

 

VIII. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. 

 

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, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS 

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

CAIMONS del Grup municipal d’O2015, 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: 

 

“L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic 

com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema 

equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que 

defensa i garanteix el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les 

catalanes. 

El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un 

creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable 

cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els 

desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea. 

La difícil situació econòmica actual obliga a reorientar la despesa pública, prioritzant la 

racionalització de la despesa i la millora de les formes de gestió, amb responsabilitat i 

rigor, evitant qualsevol malbaratament de recursos. La reducció dels recursos econòmics 

obliga a dissenyar un sistema sanitari que, sense suprimir els serveis essencials que el 

defineixen i sense que suposi una afectació qualitativa a la ciutadania, permeti repartir 
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correctament els recursos i optimitzar-los. En tot cas, aquesta racionalització passa per 

escoltar els professionals. 

Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les 

característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi 

presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris 

per fer-lo més sostenible i racional. 

És per tots aquests motius que es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema 

sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la 

ciutadania. 

SEGON. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim 

consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre 

determinades noves fites en l’àmbit sanitari. 

TERCER. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’Ajuntament de Bellpuig, i en 

col·laboració amb la resta d’administracions, per garantir que es mantingui els serveis 

sanitaris bàsics i necessaris per als ciutadans i ciutadanes de la comarca. 

QUART. Col·laborar amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en 

l’anàlisi de la situació dels serveis de salut comarcals, per tal de revisar les mesures 

pressupostàries amb les quals es veuen afectats els municipis de la comarca, que es 

concreten en els serveis d’ambulàncies i de reducció d’horaris d’atenció dels CAP. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, als ajuntaments de la comarca, l’Associació Catalana de Municipis i 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. CREUS, portaveu del Grup municipal d’UMdC, intervé per destacar que és cert 

que tenim un sistema sanitari gratuït, que garanteix l’assistència sanitària de les 

persones, però el seu grup s’abstindrà a la votació, perquè consideren que dins de la 

gestió sanitària s’han de fer canvis substancials, tant pel que fa a la part econòmica, com 

de personal, amb més rigor, més implicació, més inspecció i vigilància amb els recursos 

de la sanitat pública. El seu grup considera que la gestió de recursos no és l’adequada i 

hi ha molts aspectes a millorar, com per exemple el tracte amb el malalt.  

El Sr. SALLA, portaveu del Grup municipal d’O2015, per la seva part, destaca que el seu 

grup votarà a favor tot i que no comparteixen a vegades totes les actuacions que s’han 

fet des de la Generalitat en aquest sentit. Tampoc comparteixen la resposta de la 

portaveu del Grup municipal d’UMdC.  

Segons el seu grup, abans de tancar un llit o treure un professor cal fer un anàlisi 

detallat d’on l’administració pública perd diners ja que segur que hi ha altres aspectes a 

millorar i fins i tot sense tant ressò social. 

 

IX. MOCIÓ RELATIVA AL CORREDOR DEL MEDITERRANI. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“El passat 19 d’octubre la Comissió Europea va fer pública la seva decisió sobre les línies 

de transport per ferrocarril prioritàries per Europa, entre les que va incloure la línia 
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coneguda com a corredor mediterrani, fet del que ens congratulem pel gran impacte que 

suposarà per la millora de la competitivitat de l’economia del nostre País. 

En un moment d’especial incertesa econòmica i social  calen, més que mai, apostes 

decidides que garanteixen el progrés, la competitivitat i sostenibilitat de la nostra 

societat en un marc d’una irreversible globalització econòmica i social sense precedents a 

la historia de la humanitat. 

Tanmateix, en un context de crisi econòmica com el que estem vivint, que ha avivat la 

competència pels recursos econòmics i infraestructures entre diferents regions, 

aconseguir la inclusió d’aquest traçat dins la xarxa prioritària europea no ha estat fàcil. 

Ha calgut un gran esforç per teixir la complicitat entre les diferents administracions, 

institucions, grups de pressió i la societat en general per fer prevaldre criteris 

d’objectivitat i de lògica per damunt d’altres que tot i que s’han plantejat, són de difícil 

justificació. En aquest sentit cal agrair a tots aquells i aquelles que han participat en la 

consecució d’aquesta fita la feina, la constància i els esforços que hi ha esmerçat en ares 

del bé comú. 

Això no obstant, una vegada revisat el traçat principal i els ramals de connexió entre els 

diferents nodes d’aquesta xarxa “prioritària”, es constata la gairebé nul·la atenció que el 

projecte té envers la Catalunya Interior, la seva realitat socioeconòmica i les seves 

potencialitats. Concretament el projecte no té en compte el gran potencial de la línia 

fèrria que discorre per les nostres terres i que, a banda de connectar el nostre territori 

amb la resta de la Península a través de Saragossa, uneix transversalment la capital 

interior, Lleida, amb la capital del nostre País, Barcelona, tot travessant Cervera, Calaf i 

Manresa essent aquesta darrera, com el propi projecte reconeix, un enclavant bàsic per 

al transport de mercaderies provinents de la mineria equivalent al 12% del volum 

gestionat al port de Barcelona. 

Finalment, en un context d’adversitat econòmica com la actual, no seria comprensible ni 

tampoc admissible la infrautilització d’una línia, recentment renovada gràcies a la 

reivindicació unànime d’un territori, que alhora ha fet una aposta decidida pel transport 

ferroviari amb la planificació de polígons logístics i industrials, públics i privats, que en 

garanteixin la sostenibilitat futura i permetin, per tant, rendibilitzar aquestes inversions 

generant riquesa i prosperitat a la zona. 

Per aquest motiu es proposa l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Que s’inclogui la línia Saragossa-Cervera-Calaf-Manresa-Barcelona en els estudis 

de detall del projecte tenint en compte les seves potencialitats presents i futures per tal 

d’optimitzar els recursos existents i alhora revertir la actual situació socioeconòmica que 

afecta especialment el nostre territori. 

Segon. Traslladar aquest acord als ajuntaments i administracions directa ó indirectament 

afectats pel pas de la esmentada línia, als organismes competents en la matèria, a tots a 

aquells col·lectius, associacions i entitats socioeconòmiques susceptibles d’adherir-se a 

aquesta petició per tal de que, mai millor dit, aquest “tren” no passi de llarg.” 

 

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: 

- R. 53/11 de 14/11/11, compte liquidació quotes urbanístiques PP13, polígon 1, Hostal 

Nou. 

- R. 54/11 de 17/11/11, per la utilització d’un pis a l’alberg com a ús privatiu per la 

família Rojas-Cava.  

- R. 55/11 de 17/11/11, d’elevació a definitiva de l’acord d’aprovació del reglament de 

creació i funcionament de la seu electrònica de Bellpuig. 

- R. 58/11 de 2/12/11, contractació de Xavier Valls Mata, pel programa Nereu. 
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- R. 59/11 de 5/12/11, de desmuntatge de la grua situada a la Pl. Ramon Folch, 22. 

- R. 60/11 de 14/12/11, prorroga i modificació de la concessió de la gestió del servei 

públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de Bellpuig i Seana. 

- R. 61/11 de 23/12/11 per la modificació de crèdits del Pressupost de l’Ajuntament i la 

incorporació de 147.043,30 € al pressupost.  

- R. 62/11 de 27/12/11 per a la convocatòria del Ple de 29 de desembre de 2011. 

- R. 01/12 de 20/01/12, la sol·licitud d’un ajut al PSIM de la Diputació de Lleida de 

26.499,99 € per  a la rehabilitació de la Casa Valeri Serra. 

- R. 02/12 de 20/01/12, contractació de la Melania Cobacho Aldana, 4 hores setmanals 

per a l’oficina de turisme. 

- R. 03/12 de 13/02/12 per a l’ordre d’execució del desmuntatge de la Grua Torre 

ubicada a la Pl. Ramon Folch, 22. 

- R. 04/12 de 14/01/12 pel contracte de manteniment de copiadores i arrendament 

financer.  

- R. 05/12 de 21/02/12, per a al convocatòria del Ple de 28 de febrer de 2012.  

- A. JGL. de 28/11/11, petició subvencions plans d’ocupació 2011. 

- A. JGL de 12/12/11, renovació de l’adhesió a l’acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

- A. JGL de 28/12/11, autorització d’acumulació de la plaça de secretaria de l’Ajuntament 

de Torà a favor del Sr. Enric Escolà Valls. 

- A. JGL de 23/01/12, inici de l’adjudicació de 7 habitatges en règim de lloguer amb 

protecció oficial, un al C/ Isabel de Casanovas i sis al C/ La Vall. 

 

XI. PRECS I PREGUNTES. 

Ni hi ha precs i preguntes 

 

I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 
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