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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 9 DE MAIG DE 

2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 03/12 

Caràcter: ordinari 

Data: 9-05-2012 

Horari: de les 20,05 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. 

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

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: 

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor. 

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors (28/02/12 i 29/03/12). 

2. Informes d’alcaldia. 

3. Operació d’endeutament conforme al Reial Decret Llei 4/2012. Aprovació. Exp. 

2012/1/INTER/14. 

4. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per les estades a la llar 

d’infants. Aprovació provisional. Exp. 2012/1/INTER/13. 

5. Pla especial urbanístic implantació explotació ramadera “Avícola Vilamajó SL”. 

Aprovació provisional. Exp. 2012/2/PLANE/1. 

6. Adhesió al Pla de Polítiques de Dones de la comarca de l’Urgell. Aprovació. Exp. 

2012/1/ADVAR/16. 

7. Adhesió protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura i l’Ajuntament 

de Bellpuig. Ratificació. Exp. 2012/1/ADVAR/16. 

8. 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 (28/02/12 i 

29/03/12). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 28 de febrer 2012 i 29 de març de 

2012.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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: 

La senyora Ramona CREUS ARAGONCILLO, portaveu del Grup municipal d’UMdC, fa 

constar expressament que a l’esborrany de l’acta del 28.02.12, al punt III, Verificació 

text refós del Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Bellpuig, 2012. 

Aprovació; en el primer paràgraf de la seva intervenció, on hi figurava “el projecte 

presentat havia de haver estat més participatiu....”, hi havia de figurar el següent: “el 

projecte presentat podia haver estat més participatiu...”. Es pren nota i s’esmena l’acta. 

 
El secretari, per indicació del regidor senyor Xavier Salla Simó, portaveu grup O2015-AM, 

fa constar que a la mateixa l’acta del 28.02.12, i també al mateix punt III, en la 

transcripció de la seva intervenció, en el paràgraf que s’inicia amb el següent: “Per últim, 

vol destacar també....”, calia canviar el paràgraf, per transcriure correctament la seva 

intervenció, que va ser la següent: “En el darrer ple de la legislatura passada, el mateix 

en que s'aprovava el primer text refós del POUM, des de l'equip de l'oposició es 

qualificava de patètic haver d'acabar la legislatura en un Ple com aquell. Han passat nou 

mesos, gairebé, i el que a O2015 ens sembla que és trist , realment trist, és que avui 

haguem d'estar aprovant allò que s'hagués pogut deixar consensuat molt abans, evitant 

molts malentesos, desgast per part de tothom, i estalviant-nos tota una confrontació que 

de ben segur ha deixat ferides obertes. Creiem que alguns, en especial membres de 

l'equip de govern i el seu entorn polític més proper, hi haurien de reflexionar 

profundament, però no en termes de rendibilitat electoral, sinó en termes de servei al 

municipi i de consecució del bé comú.”. Es pren nota i s’esmena l’acta. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

L’alcalde informa als assistents de les negociacions pel que fa al tema del circuit de 

motocròs. Informa que el Consorci de Motocròs desapareixerà com a tal, ja que tots els 

consorcis de la Generalitat es liquiden, i entren en el seu lloc unes S.L. 

Amb aquesta remodelació, també es torna als orígens de funcionament del circuit. La 

presidència torna a ser de l’alcalde de Bellpuig i el tema de direcció i administració es 

farà des de l’Ajuntament de Bellpuig.  

Portant els temes administratius hi haurà la Gemma Coll, el Josep Boqué en serà el 

comptable i el secretari de l’Ajuntament, l’Enric Escolà, tindrà les funcions pròpies de 

secretari, i tot això amb la participació del Moto Club Segre.  

La SL. està formada per la Generalitat, amb una participació del 75%, la Diputació, amb 

un 22% i l’Ajuntament, un 3%. 

L’alcalde informa que el projecte de Centre de Tecnificació no es durà a terme, però que 

es mantenen algunes partides corresponents a millores al circuit, que es faran i que 

corresponen a:  
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- Il·luminació del pàdoc. El sistema elèctric que sempre es llogava, s’adquirirà i 

s’instal·larà d’una manera fixa. 
- Es construirà de nou el circuit petit, el seu traçat i sistema de reg.  
- Es modificarà el sistema de reg del circuit gran. 

- Es comprarà material per a treballar a les instal·lacions, com un tractor, una 

ambulància d’ocasió, i eines diverses. 

- S’asfaltarà tot el tram des de l’entrada al circuit, fins darrera a la tribuna  

- Finalment també s’ha aconseguit una partida corresponent als equipaments i aparells 

d’un gimnàs que es muntarà al poliesportiu i podrà utilitzar, no sols les entitats 

esportives, sinó també tota la població. S’ha de mirar encara com es realitzarà la gestió 

en aquest sentit.  

En total la inversió que s’ha de fer puja 278.000 € 

També comenta l’alcalde que el que s’ha perdut és l’edifici del Centre de Tecnificació, 

l’obra civil que finalment s’habilitarà a Castellolí.  

Pel que fa a les proves a celebrar aquest any, a preguntes dels regidors, l’alcalde informa 

que es celebrarà el Campionat de Catalunya i el premi Moto Club Segre. L’any que ve ja 

es veurà. 

A més del tema del circuit de motocròs, l’alcalde informa del proper arranjament del parc 

infantil del poliesportiu que es posarà el terra de cautxú. La subvenció rebuda per tal de 

fer-ho és del 100% del cost. 

 
III. OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT CONFORME AL REIAL DECRET LLEI 4/2012. 

APROVACIÓ. EXP. 2012/1/INTER/14. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Vist que amb data 30.04.12 es va rebre informe favorable del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta Entitat Local, el qual 

va ser aprovat pel Ple extraordinari de l’Ajuntament de Bellpuig de 29.03.12  

Vist que amb data 7.05.12 s’ha emès emetre informe d'Intervenció en relació amb el 

procediment de concertació d¡’aquest crèdit. 

Vist que amb data 7.05.12, s’ha emès informe de Tresoreria en relació amb l'establiment 

dels criteris per a prioritat de pagament. 

Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat 

amb l'establert en l'article 10 el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 

determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 

mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats 

locals. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar la concertació d’una operació d'endeutament a llarg termini per finançar 

les obligacions de pagament abonades en el mecanisme de finançament per al pagament 

de les obligacions pendents de les entitats locals. 

Les condicions financeres seran fixades per Acord de la Comissió Delegada del Govern 

per a Assumptes Econòmics, Ordre 773/2012, les quals es transcriuen a continuació per 

aquest Ajuntament: 

— El import de la Operació de crèdit serà de 709.616,02€ 

— Termini de la operació: 10 anys amb 2 anys de carència en l’amortització del principal. 
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— El cost financer de l’operació es l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic 

amb un marge màxim de 115 punts bàsics, al qual s’afegirà un marge d’intermediació 

d’un màxim de 30 punts bàsics 

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde- President de la Corporació, tan àmpliament com en dret 

procedeixi, per a la realització de tots aquells tràmits que siguin necessaris o convenients 

amb vista a l'execució d’aquest acord, així com per atorgar, en el seu moment, els 

corresponents documents de formalització. 

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

Financera.” 

 

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: 

Tant la Sra. LLOBET, portaveu del grup municipal del PP, com la Sra. GABERNET, regidora 

del grup municipal UMdC, intervenen per a preguntar alguns aclariments de caràcter tècnic 

als quals respon el secretari.  

 

IV. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES 

ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP. 

2012/1/INTER/13. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Per Providència de l’alcaldia de 4 de maig 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 04/05/12, 

adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa per la prestació del servei públic d’estades a la Llar d’Infants, 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. 26, Taxa per les estades a la Llar d’Infants. 

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 

la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
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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.” 

 

V. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC IMPLANTACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA 

“AVÍCOLA VILAMAJÓ”. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP. 2012/2/PLANE/1 . 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Vista la sol·licitud d’Avícola Vilamajó, SL, per la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic 

per a la implantació d’una explotació ramadera de gallines ponedores i centre 

classificador associat a les finques rústiques” del Polígon 2, parcel·les 70, 71, 72, 76 del 

cadastre de rústica de Bellpuig, partida “Les Bruixes (sol no urbanitzable, clau 11, 

agrícola de regadiu). 

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, 

però declarant-lo pendent d’executivitat. 

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

o aquest període 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 Avícola Vilamajó, SL, 

i va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern local, de data 5 de desembre de 

2011. 

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

anuncis publicat al BOP de Lleida núm. 181, de 22.12.2011, diari La Mañana de 

13.12.2011, pagina web municipal (www.bellpuig.cat) i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, sense que durant aquest període hi ha presentat una al·legació el Sr. Josep 

Piqué Vidal, fent referència al que en el plànol 1.06.1 del Pla Especial, on figura del traçat 

de la línia de Mitja Tensió elèctrica no s’adequa al seu traçat real. 

Vist que aquest plànol, degudament corregit, ha estat tramés pels promotors del Pla 

Especial i incorporat a l’expedient. 

Vistos que durant la tramitació de l’expedient s’ha sol·licitat informe als organismes 

afectats per raó de llurs competències sectorials, dels quals han emès informe favorable 

sense condicions el Departament de Cultura, i l’Institut Geològic de Catalunya, i informe 

favorable condicionat el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

En virtut de les facultats que confereix al Ple de l’Ajuntament 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, es proposa l’aprovació de l’acord següent: 

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

explotació ramadera de gallines ponedores i centre classificador associat a les finques 

rústiques” del Polígon 2, parcel·les 70, 71, 72, 76 del cadastre de rústica de Bellpuig, 

partida “Les Bruixes (sol no urbanitzable, clau 11, agrícola de regadiu), condicionant-ho 
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al compliment de les prescripcions dels informes dels serveis tècnics municipals, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

SEGON. Aquest acord esta condicionat al resultat de la tramitació de la seva declaració 

d’impacte ambiental, que ha efectuat el Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord 

amb la Llei 6/2009. 

TERCER. Completada la documentació del Pla Especial, l’expedient serà tramés a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva.” 

 

VI. ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LA COMARCA DE 

L’URGELL. APROVACIÓ. EXP. 2012/1/ADVAR/16. 

 
Nombre de regidors presents durant la votació: 9 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell va elaborar el II Pla de Polítiques de Dones a la 

Comarca de l’Urgell 2010-2012, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Urgell el 17 de 

desembre de 2010. 

Considerant que el II Pla Comarcal de Polítiques de Dones de l’Urgell té com a finalitat 

eradicar les desigualtats que pateixen les dones i aconseguir així la igualtat 

d’oportunitats real de dones i d’homes dins la nostra comarca. 

Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell pren el compromís polític i institucional de 

realitzar polítiques de dones i per a les dones, partint d’un instrument que actua com a 

marc facilitador que és el Pla Comarcal de Polítiques de Dones en tots els seus àmbits. 

Vist que l’Ajuntament de Bellpuig està interessat en realitzar accions en matèria 

d’igualtat d’oportunitats de dones i elaboració de programes per copsar les inquietuds i 

les problemàtiques que més afecten a les dones en tots els àmbits. 

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

Primer. Adherir-se al II Pla de Polítiques de Dones a la Comarca de l’Urgell (2010-2012). 

Segon. Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Urgell als efectes oportuns. 

Tercer. Facultar a l’alcalde president, Sr. Salvador Bonjoch i Guim, tan àmpliament com 

en dret sigui possible, per al desenvolupament del present acord.” 

 

VII. ADHESIÓ PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 

CULTURA I L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, RATIFICACIÓ 

 
Nombre de regidors presents durant la votació: 9 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Vist el Decret de l’alcalde núm. 7/12, de data 21 de març 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: 
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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: 

“ACORD PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURAL I 

L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG 
Atès que el Departament de Cultura ha decidit regular  mitjançant el Projecte d’indicadors culturals per 
a l’entorn municipal (PICEM) poder participar dins de la convocatòria de subvencions de programació 
estable i poder simplificar sensiblement el tràmit d’informació de la citada subvenció 
Per tal de poder adherir-se al PICEM l’Ajuntament de Bellpuig cal que signi el protocol de col·laboració 
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
En conseqüència,  

RESOLC:  
Primer.- Que el municipi de BELLPUIG s'adhereix al protocol de col·laboració amb el Departament de 

Cultura “Projecte d’indicadors culturals per a l’entorn municipal” 
Segon.- Enviar signat el protocol a la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural 
Tercer.- Aquesta resolució serà sotmesa a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió 
plenària que es celebri.” 

 

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. 06/12 de 21/03/12, Adhesió conveni pel desenvolupament del Pla extraordinari 

d’assistència financera local. 

- R. 07/12 de 21/03/12, Acord protocol col·laboració amb el Dep. de Cultura. 

- R. 08/12 de 23/03/12, Retorn aval a Fridecal, SA, Obres de millora climatització del 

teatre Armengol. 

- R. 09/12 de 27/03/12, convocatòria del Ple extra. de 29 de març de 2012. 

- R. 10/12 de 12/04/12, Ordre d’execució desmuntatge de grua de la Plaça R. Folch, 22. 

- R. 11/12 de 13/04/12, Inici renovació càrrec Jutge de Pau substitut. 

- R. 12/12 de 20/04/12, Aprovació de la liquidació municipal any 2011. 

- R. 13/12 de 27/04/12, Concessió bestreta reintegrable sense interès a la Fundació 

Perelló, premi de Belles Arts. 

- A. JGL. de 24/04/12, Aprovació conveni de cessió d’us de terrenys propietat de 

REPSOL. 

- A. JGL. de 24/04/12, Aprovació inicial Pla Especial Planta compostatge, Orgànics Secà 

SL. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

La Sra. GABERNET, regidora del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre el calendari 

d’aprovació definitiva del POUM,  

Respon el sr. BONJOCH, alcalde, en el sentit que en principi està previst que sigui 

aprovat per la CULL (Comissió d’Urbanisme de Lleida), el dia 15 de maig. 

 

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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