ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 13 DE SETEMBRE
DE 2012
Identificació de la sessió
Núm.: 05/12
Caràcter: ordinari
Data: 13-09-2012
Horari: de les 20,35 a les 21,40 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sr. Josep M. GREOLES MASA
Sra. Lidia PONS MONISTROL
Sr. Xavier SALLA SIMÓ
Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO
Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES
Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA
SECRETARI:

alcalde
1r. tinent d’alcalde.
2n. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor, portaveu grup O2015-AM
regidora, portaveu grup UMdC
regidora.
regidora, portaveu grup PP
Enric Escolà Valls

ABSENTS
Relació de regidors que han excusat la seva absència:
Sra. Laura TEULÉ CASSIN
3ra. tinent d’alcalde.
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 LA SESSIÓ ANTERIOR (04/07/12).
2.
INFORMES D’ALCALDIA.
3.
COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2011. APROVACIÓ.
4.
APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013.
5.
ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES.
6.
ADHESIÓ AL MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS.
7.
MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
PRÒPIA
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:
I.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (4/07/12).

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 4 de juliol de 2012.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
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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:
Intervé el Sr. Xavier SALLA I SIMÓ portaveu del grup O2015 expressa que desitjaria que
figuressin a l’acta del juliol les intervencions que hi van haver al punt cinquè, referent a
la modificació de la taxa de la llar d’infants, i sisè, modificació de la taxa de l’escola de
música.
El secretari li respon que d’acord amb el que han parlat amb anterioritat, s’inclouran
aquestes intervencions. Seran redactades, i enviades, i si es dóna conformitat.
- Intervencions a incloure al ple de juliol, al punt 5, de la taxa de la llar d’infants.
“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, intervé per
destacar que el seu grup es fa càrrec de la situació que suposa una retallada tant
dràstica com fa la Generalitat, cara a que l’Ajuntament pugui oferir aquest servei. Segons
el president de la Generalitat, amb declaracions al telenotícies, tot això, amb el Pacte
Fiscal no hauria de passar. Tant de bo es puguin aconseguir els pactes polítics necessaris
per tirar-ho endavant. El que els preocupa és que aquestes retallades van directament a
un dels pilars que consideren bàsics per sortir de la crisi i pel futur del nostre país que
són temes com l’educació. Per aquest motiu, es plantegen si aquest increment del 9,75%
queda garantida la viabilitat de l’escola bressol si això es manté així al llarg del temps.
Intervé, l’alcalde, el Sr. Salvador BONJOCH I GUIM i destaca que és complicat.
Segons el Sr. SALLA, el seu grup és partidari que l’Escola Bressol és un servei que hi ha
d’haver al municipi, tant per l’educació, com pel factor social que suposa, ja que la gent
pot aconseguir una feina si no ha d’estar cuidant els fills, però es plantegen si no hi
hauria altres possibilitats abans de fer un increment tant elevat en aquesta quota, com
per exemple el punt anteriorment aprovat que fa referència a un PUOSC que abans
estava destinada a arreglar un carrer, i ara aquest carrer s’arregla sense cap contribució
dels veïns. Potser es podria repartir aquest 9,75%. No carregar-lo als veïns del carrer
però tampoc deixar-los sense pagar res, repartir aquest 9,75% entre veïns i Escola
Bressol. Un altre tema és les piscines, cost que pot suposar per l’Ajuntament obrir una
setmana més les piscines amb tota la gent assalariada... dos exemples d’on potser es
podria treure diners d’alguna altra banda i no carregar-ho tot a l’Escola Bressol.
Intervé el Sr. Ramon Gasso i Brufau, regidor d’Hisenda i destaca que el Sr. Salla té raó i
és el que l’equip de govern està fent.
L’Escola Bressol, als municipis del voltant de Bellpuig té un cost de 130, 140 i fins i tot
150 €. A Bellpuig costa 90€. Destaca que des del govern de l’Ajuntament, tenen molt clar
que primer serà l’Escola Bressol que les piscines o la Festa Major. Per això, han fet la
puja que han fet i l’ajuntament aporta diners a l’Escola Bressol perquè entenen que ho
han de fer així.
Des de la Generalitat es diu que els pares han d’assumir el 50% del cost de la llar
d’infants, l’ajuntament el 25% i la Generalitat l’altre 25%.
L’Ajuntament de Bellpuig no ha incrementat fins el 50% pels pares i també té clar que no
volen tancar l’Escola Bressol.
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El Sr. Xavier SALLA I SIMÓ, del grup Objectiu 2015, destaca que els sembla bé
l’explicació i el seu grup agraeix la contundència de que l’Escola Bressol sigui prioritaria, i
donada aquesta resposta s’inclinaran pel vot favorable i esperen que es mantinguin en
aquesta línea.
El Sr. Ramon TORRES I BOSCH, regidor del grup CiU, intervé només per afegir que
també s’ha comparat els preus a nivell local i que a l’altra escola el preu és de 115€.
El Sr. Xavier SALLA destaca que els sembla bé la comparança. També assenyala que hi
ha certa tendència a prioritzar una escola o una altra, malgrat les diferències de preu i
els increments sempre poden portar a un espiral que no se sap mai com poden acabar.
Agraeixen de nou l’explicació i es donen per satisfets amb la resposta.”
- Intervencions a incloure al ple de juliol, al punt 6, de la taxa de l’escola de música:
“INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
Intervé la Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO portaveu del grup del Grup municipal
d’UMdC, per destacar que el seu grup entén que aquestes són mesures que s’han hagut
de prendre a causa de les retallades, però volen fer l’observació de si seria possible que a
la gent de fora se li poguessin augmentar les quotes per compensar el dèficit que tenim.
El secretari, Enric ESCOLÀ, contesta que això no és possible.
Intervé el Sr. Ramon GASSÓ I BRUFAU, regidor d’Hisenda per assenyalar que el fet que
vingui gent de fora a l’Escola de Música, al futbol o al bàsquet, suposa també un benefici
a nivell municipal ja que s’incrementa el consum al comerç a les perruqueries... etc. I
s’ha d’entendre en aquest sentit, que ho fem com a petita capital de comarca.
La Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES assenyala que s’ha de tenir en compte que
l’Escola de Musica està gestionada amb impostos de tot el municipi (municipals) i que en
canvi, tot el que fa referència als clubs ho gestionen ells mateixos.
La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, del grup municipal PP, pregunta si existeixen beques pels
alumnes més necessitats. Destaca que potser seria bo estudiar la possibilitat de becar els
alumnes més bons.
la Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO portaveu del grup del Grup municipal d’UMdC,
destaca que existeix un conveni amb Cervera i els alumnes que volen continuar estudiant
música ho poden fer a Cervera.
el Sr. Xavier SALLA I SIMÓ portaveu del grup Objectiu 2015, intervé per destacar que
segons se’ls va informar, aquests increments han estat pactats amb la direcció de
l’Escola i en aquest sentit ho veuen bé. Es feliciten de que hi hagi hagut aquest canvi de
xip per la direcció de l’Escola de Música, ja que en anteriors vegades s’havia intentat i no
havia estat possible. Per tant, feliciten a l’Ajuntament i a la direcció de l’Escola de Música.
També afegeix que a part de tots aquests retocs, potser el que toca és anar adaptant
l’Escola de Música a les possibilitats de Bellpuig, ja que 4 anys endarrere o fins i tot més,
estava totalment sobre dimensionada.
El Sr. Salvador BONJOCH I GUIM, alcalde intervé i destaca que hi està d’acord. Ara
l’Escola de Música ofereix 15 instruments i d’aquests n’hi ha que poc a poc aniran
desapareixent. Segons el Sr. BONJOCH, caldria potenciar els instruments que interessen
més, tant a nivell de cobla com de banda i fins i tot es podria valorar la possibilitat de
posar-se d’acord amb l’Escola de Música properes perquè algun alumne vagi a fer-hi el
seu instrument, i l’Escola de Bellpuig no hagi de tenir un professor per un instrument
sense massa tirada.
El Sr. Xavier SALLA assenyala que compartir instruments entre diferents municipis
s’havia provat anteriorment però encara no hi havia prou mentalitat per acceptar-ho.
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Finalment preguntar només que la quota de l’Aprenentatge Coral s’ha multiplicat per 12
mensualitats.
Respon el secretari, Enric ESCOLÀ, perquè segons li han explicat no paren durant tot
l’any.
Intervé de nou 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 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.
La Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO portaveu del grup del Grup municipal d’UMdC,
pregunta quants instruments té l’Escola de Música en propietat.
El Sr. Salvador BONJOCH I GUIM, alcalde, respon que aquesta és una dada que en
aquests moments no té però que la demanarà i els hi farà arribar.”
II.

INFORMES D’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde, Salvador Bonjoch, en primer lloc informa del tema que va sortir en premsa
del robatori de cable al circuit de motocròs. L’alcalde comenta que amb aquest robatori
es van endur tots els cables elèctrics que hi ha al circuit fins a peu de focus. Comenta
que hi ha una assegurança i que ja estant preparant tota la documentació per poder
cobrar-la i reparar-ho tot. Estan a l’espera de si l’alternador es pot arreglar. Si finalment
es pot arreglar l’alternador, el cost de la reparació seria entre 30.000 i 40.000 €. Si
finalment l’alternador no es pot arreglar, s’hauria d’afegir al cost 30.000 € més, que és el
que val l’alternador.
Segons informa però, l’Ajuntament confia en que tot pugi uns 30.000 o 40.000€. També
assenyala que hem tingut sort de que el quadre amb tots els automàtics no l’han tocat ja
que tot i forçar la porta, no van arribar a entrar dins de l’estança on es troba.
Segons l’alcalde, la reparació tampoc es faria igual de com estava ja que les torres són
només necessàries quan s’hi celebren grans esdeveniments com ara un mundial i
correríem el risc de que torni a passar.
El robatori es va cometre a principis d’agost però no es sap ben bé a quina data.
L’alcalde també informa que en els propers dies el Consorci del Circuit de Motocròs es
liquidarà i tota la gestió del circuit tornarà a fer-se des de l’Ajuntament, inclòs els
manteniments. Està previst que es creï una societat, amb una participació igual que la
del consorci (75% Generalitat, 22% Diputació i 3% Ajuntament), però gestionat tot des
de l’Ajuntament. El tema esportiu el portarà el moto club Segre, que en un mes vista
hauria de presentar totes les competicions esportives previstes per l’any vinent, amb els
seus pressupostos. Pel que fa al mundial, si es torna a fer, passarà molt de temps fins
que sigui possible.
També informa l’alcalde que s’han renovat els plans d’emergència que hi havia,
començant per l’escoleta i també pel de festes (Sant Joan, torneig internacional de futbol
i Festa Major)
Pel que fa al nou pàrquing municipal de camions, s’ha arranjat el terreny continu al
pàrquing del Col·legi Mare de Déu del Carme amb la intenció que quedi com a únic
pàrquing de camions de tot el municipi. El que hi ha dins de la població, prop del CAP,
s’arranjarà de la manera que s’hi pugui instal·lar una zona lúdica pels més joves, amb
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porteries per a poder-hi jugar a futbol i potser algunes cistelles de bàsquet.
També informa l’alcalde que ja s’està acabant el tema del gas per la zona de l’institut, i
els autobusos ja hi aparquen davant.
D’altra banda, el consistori es planteja de reforçar la vigilància per la nit però encara
s’està estudiant i fent números de les diferents possibilitats.
Finalment, l’alcalde comenta que l’Ajuntament ha rebut una carta per tal de que la signi i
sigui enviada al president de la Generalitat per sol·licitar que faci tot el que sigui al seu
abast per iniciar el procés que ha de permetre convocar la consulta popular per a decidir
sobre la independència de Catalunya.
III. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2011. APROVACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Donant compliment a les previsions contingudes als articles 208 a 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, és preceptiu que acabat cada exercici econòmic, es dugui a terme la
rendició, pel President de la Corporació, del Compte General Municipal, en aquest cas
constituït pels comptes anuals de la pròpia Entitat i de Entitat Pública Empresarial EPE
Bellpuig Serveis Municipals.
Atès que de l’informe emès pels integrants de la Comissió de Comptes resulta que es
considera que els comptes es troben degudament rendits i justificats, havent-se emès
l'informe favorable dels esmentats comptes.
Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat contra el Compte General
de la Corporació Local cap objecció,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig, i de l’Entitat Pública
Empresarial dependent, corresponent a l'exercici de 2011, integrats per:
A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent:
Balanç de situació 31/12/11
ACTIU
14.336.728,18 €
PASSIU
14.336.728,18 €
Compte de resultats
Resultats de l’exercici
- 62.034,14 €
Liquidació del pressupost, exercici corrent:
Drets recaptació neta
2.596.400,90 €
Drets reconeguts pendents de cobrament
649.866,18 €
Pagaments realitzats
2.369.830,64 €
Obligacions pendents d’ordenar pagament
667.937,53 €
Resultat pressupostari
208.498,91 €
Estat de romanent de tresoreria
388.637,51€
B. Aprovar els comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2011
de l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, segons el resum següent:
Balanç de situació
ACTIU
5.971.634,72 €
PASSIU
5.971.634,72 €
Compte de Pèrdues i Guanys
Resultats de l'exercici
- 284.647,02 €
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Segon. Retre els comptes de l'exercici de 2011, a la Sindicatura de Comptes 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:
Intervé la Sr. Elisa LLOBET I POLLINA portaveu del grup del PP i diu que durant les
reunions ha vist que s’ha intentat reduir les despeses pel que fa a Bellpuig Serveis
Municipals, però que en quan a les despeses de l’Ajuntament no se li ha plantejat que es
prevegi una reducció en la despesa sobretot pel que fa al tema del personal i segons
destaca, tothom diu que hi treballa massa gent a l’ajuntament.
Intervé el Sr. Ramon Gassó, regidor d’Hisenda i comenta que aquests comptes són del
2011. Que pel que fa al 2012, tots els treballadors de la casa, excepte els funcionaris,
se’ls ha rebaixat el sou i els horaris. En total hi ha una rebaixa d’uns 40.000 €. El
consistori en aquest sentit ha considerat més important retallar a tothom horaris i sou
que no acomiadar a dues persones.
IV. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY
2013.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista l’Ordre EMO/1850/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159,
d’28/06/2012, que prescriu la necessitat de designar les dues festes locals per l’any 2013
d’aquest municipi.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Bellpuig presenti la proposta respecte de
les dues festes locals de Bellpuig i Seana per a l’any 2013, per tal de donar compliment
al previst en l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, segons
les previsions del calendari de l’any vinent, fixi que les festes locals oficials per l’any 2013
del municipi de Bellpuig i del seu nucli de Seana siguin les següents:
- Bellpuig: 22 de març (festa dels Dolors) i 13 de setembre (Festa Major de Bellpuig).
- nucli de Seana: 22 de març (festa dels Dolors) i 27 de setembre (Festa Major de
Seana).
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, als centres docents i a qui resulti interessat.”
V.

ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES.

Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 6 dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL
del Grup municipal de CiU, i de la Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP.
Abstencions: 3 dels regidors: Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció
GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Xavier SALLA SIMÓ, del Grup
municipal d’O2015
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no
formal de consultes amb moltes ciutats europees.
Dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Bellpuig té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir
les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20%
l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Bellpuig fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Bellpuig es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació
de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida.
Tercer.- L’Ajuntament de Bellpuig es compromet també a elaborar un informe bianual
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a
Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President de la Diputació 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:
Intervé la Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO, portaveu del grup municipal UMdC i
assenyala: “Estem a favor de totes les accions que siguin en benefici de la millora del
medi ambient i l’adequació de les energies renovables. Però el que es proposa és un
document una mica confús on no hi ha cap paràmetre a seguir, considerant de què
actualment totes les millores que s’han estat realitzant, sigui en l’àmbit d’instal·lacions,
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adequació d’espais públics i creació de nous projectes,es contempla l’estalvi energètic, la
contaminació ambiental (runes etc.) i reducció d’emissions de CO2 ( diòxid de carboni )
Creiem que és absurd entrar amb una burocràcia d’estudis i plans energètics, que no se
sap ben bé on va, socialment tots estem conscienciats de la problemàtica ambiental No
hi viem la finalitat d’aquesta adhesió i solament hi veiem un futur cost a les arques
municipals per redactar i vestir el que es fa per pròpia naturalesa, per aquestes qüestions
ens ABSTENIM”
A continuació intervé el Sr. Xavier SALLA I SIMÓ, portaveu del grup Objectiu 2015 que
assenyala que en la mateixa línea que la idea del seu grup és abstenir-se, malgrat que
aquest acord sigui només unes premisses generals que més endavant es concretarien. El
seu grup s’abstindrà perquè tots els objectius que es marquen aquí requereixen d’unes
inversions per part de l’Ajuntament, amb ajudes de les institucions que siguin, i també
que aconseguir aquests objectius passa per conscienciar a la ciutadania i això creuen que
només es pot aconseguir amb una participació dels ciutadans.
Durant l’anterior legislatura es va desenvolupar el projecte de l’Agenda 21, en la que part
d’aquests objectius hi estaven inclosos i entenen que aquest projecte ha quedat
arraconat o posposat. Per tant, ho veuen una mica com treure un nou projecte quan ja
en tenim un altre que ja estava més o menys elaborat i perseguia bona part d’aquests
objectius, per això el seu vot serà l’abstenció.
Tot seguit, el Sr. Ramon TORRES I BOSCH, regidor de CiU, intervé per destacar que quan
l’Ajuntament va rebre aquest punt per decidir si hi entraven o no, es van plantejar els
mateixos raonaments que ara dóna el Sr. SALLA, però van entendre que valia la pena
tenir les portes obertes per si més endavant els interessava o no. Amb això no es lliguen
de mans i peus però no queden exclosos des d’un bon començament.
VI.

ADHESIÓ AL MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS.

Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 6 dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria GREOLES MASA, Grup municipal de CiU, i Sra.
Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup
municipal d’UMdC
Vots en contra: 1 dels regidors: Sr. Xavier SALLA SIMÓ, del Grup municipal d’O2015
Abstencions: 2 dels regidors: Sra. Lidia PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, i
Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP,
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“ADHESIÓ AL MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS.

Atesa l’acord del Ple del Consell Comarcal de l’Urgell, de 18 de juliol de 2012, d’aprovació
del Manifest de defensa dels Consells Comarcals, manifest que també ha estat aprovat
pels diferents consells de les terres de Lleida.
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell ha demanat l’adhesió de l’Ajuntament de
Bellpuig a dit Manifest de defensa dels Consells Comarcals, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-se al “Manifest de defensa dels Consells Comarcals”, aprovat pel Consell
Comarcal de l’Urgell en sessió de 18 de juliol de 2012.
2. Comunicar l’adhesió al Consell Comarcal de l’Urgell.
A continuació es transcriu el text íntegre del manifest:

20120913

8

ACTAPLE ord

“MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS.
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya ha encarregat a un comitè d'experts l'assessorament a la Comissió que ha d'elaborar
els projecte de Llei de governs locals i d'hisendes locals;
Atès que és voluntat del Departament de Governació que la Llei doni resposta a les necessitats
del món local català i que aconsegueixi la màxima eficiència amb la mínima burocràcia,
desplegant al màxim el marc competencial que estableix l'Estatut;
Atès que el Govern de la Generalitat treballa amb la voluntat que la futura Llei de governs
locals reguli les funcions de les administracions locals, i aposta pel rigor en la definició del
model d'administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i finançant-lo correctament;
Atès que és voluntat també del Departament de Governació que la Llei compti amb el màxim
consens territorial;
Atesos els diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament que intenten un
model d'assignació competencial que no és propi al nostre país, basat en l'assignació de
serveis a les Diputacions provincials.
I atesa la inquietud dels consells comarcals de la demarcació de Lleida pel que fa a les
informacions recents aparegudes als mitjans de comunicació, les quals posen en dubte
l'actual configuració i transcendència política dels consells comarcals i proposen substituir les
estructures actuals per consells d'alcaldes, que actuarien simplement com a gestors,
mancomunant els serveis a prestar als ajuntaments,
És per tot això que el Consell Comarcal de l'Urgell, reunit en Ple, MANIFESTA la seva voluntat de:
1.
Defensar el p a p e r consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida després
de prop de 25 anys d'existència, perquè presten serveis de qualitat, de proximitat i amb
eficiència als municipis i a la ciutadania.
2.
Remarcar que Catalunya està composta per 947 municipis, que ocupen un total de 32.000
km2 de territori; més de la meitat d'aquests municipis tenen menys de 1.000 habitants mentre
que un total de 347 en tenen menys de 500. El 80% de la població es concentra en menys del
15% del territori. La prestació de serveis a dues terceres parts del territori fa imprescindible que
existeixi una administració supramunicipal que garanteixi un equilibri territorial al país.
3.
Fer ressaltar que les terres de Lleida, amb una extensió de 12.271 km2, estan compostes
per 231 municipis i tenen 439.253 habitants. És la demarcació menys poblada de Catalunya. La
dispersió de la població amb el seu caràcter disseminat i el fet que la majoria de municipis no
arriben als 500 habitants demostren la necessitat d'una institució com el Consell Comarcal.
4.
Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals com a
divisió territorial i organització pròpia de Catalunya, genuïnament catalana, i com a nivell i
instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de diferenciació, subsidiarietat i
eficiència.
5.
Preservar l'actual configuració de municipis i ajuntaments a Catalunya, els quals disposen
d'una identitat pròpia i són ferms defensors del territori.
6.
Considerar els consells comarcals com a organismes supramunicipals totalment necessaris
per a la sostenibilitat econòmica i que serveixen d'estímul per a la cooperació entre ajuntaments i
per generar polítiques adreçades als municipis de la comarca; presten un servei proper i
professional a tots els habitants i disminueixen costos als ajuntaments, sobretot els més petits,
optimitzant els recursos disponibles.
7.
La necessitat de prestació de serveis a la ciutadania més eficients econòmicament
comporta, en molts casos, per la seva magnitud d'implantació i sosteniment la necessitat
d'existència d'ens territorials com són els Consells Comarcals. En cas de desaparició comportaria
el sorgiment de d'altres ens per aconseguir aquests objectius i, probablement, amb el mateix
àmbit territorial.
8.
Reclamar que els consells comarcals continuïn treballant amb una direcció política i a partir
d'un full de ruta marcat pel model de comarca que cada territori defineixi, traçant les línies
estratègiques per al seu desenvolupament rural, econòmic, cultural i social. Alhora que segueixin
prestant serveis de cooperació especialitzada.
9.
Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, front les
províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva proximitat al territori
i al ciutadà i les seves possibilitats d'increment de l'eficiència, establint l'assignació competencial
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corresponent.
10.
Sol·licitar que la Comissió encarregada de l'elaboració dels documents preparatoris que
faciliten al Govern la redacció del projecte de Llei de governs locals i d'hisendes locals tingui en
compte aquestes demandes a fi i efecte de sumar el màxim consens territorial.
11.
Traslladar aquest manifest a tots els ajuntaments de la comarca per a la seva adhesió, així
com també a totes les associacions municipalistes, a la Diputació de Lleida, a les delegacions del
Govern a Lleida i a l'Alt Pirineu, al Parlament de Catalunya i al 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:
Intervé la Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO, portaveu del grup municipal UMdC i
destaca que “El nostre vot és positiu , UMDC considerem que s’ha de potenciar més als
Consells Comarcals i optar per les desaparicions de les Diputacions. La desaparició de les
diputacions hauria de comportar l’augment de les funcions i gestions dels Consells
Comarcals , que són els coneixedors del territori, de les necessitats i dels serveis de cada
un del municipis a què pertany.”
A continuació intervé el Sr. Xavier SALLA I SIMÓ, portaveu del grup Objectiu 2015 que
diu que “des d'Objectiu 2015 som conscients de la importància i el servei que els Consells
Comarcals donen a municipis petits i no tant petits de les diverses comarques del
Principat de Catalunya, però el vot en aquesta moció serà NEGATIU.
No estem d'acord amb les mesures de caràcter centralitzador que volen prescindir-ne per
substituir-ho per les Diputacions, ja que el servei i la cobertura i eficiència se'n
ressentiria.
Ens agradaria més una divisió que s'avingués més amb les VEGUERIES sense que
aquestes tres institucions es superposessin.
Però tampoc estem gens d'acord en que sigui oportú buscar la defensa d'unes
institucions que el seu caràcter polític no aporten cap benefici als ciutadans.
I ho parlem per l'experiència que pot tenir aquest grup a nivell comarcal, en la passada
legislatura, i que en major o menor mesura es deu poder estendre a la resta de
comarques catalanes.
Quin benefici aporta als habitants de Preixana, o dels Omells, per no del als mateixos
vilatans de Bellpuig que el Consell Comarcal tingui un president, quatre vicepresidents,
un gerent, i uns quants més consellers? L'important és tenir una entitat de caràcter
tècnic, que sigui flexible, àgil i eficient i que redueixi la despesa pública de manera
important.
La passada legislatura al Consell Comarcal de l'Urgell entre la presidència i les quatre
vicepresidències suposaven un cost en salaris de més de 75.000 euros anuals? Això
sense tenir en compte el cost del gerent, i de les percepcions que podien rebre la resta
de consellers. És lògic mantenir aquesta estructura administrativa, no ja tant sols en
època de crisi, sinó en un sistema democràtic que vol ser eficient, modern i que ha de
donar servei al ciutadà?
Francament des d'O2015 pensem que no és així i per això votem en contra d'una moció
que sembla més preocupada a mantenir aquest estatus polític que el servei que aquestes
institucions han de donar als municipis de la comarca”
Intervé la Sra. Lidia PONS I MONISTROL, regidora del grup CiU i destaca que potser té
sentit el que diu el Sr. SALLA, però una institució s’ha de governar i si traslladem aquest
argument als ajuntaments potser tampoc caldria dirigents. No se sap fins a quin punt es
podria arribar amb un debat de gestió. En aquets punt, aquesta regidora afirma que
personalment s’abstindrà perquè tot i defensar la divisió territorial i la gestió dels
Consells Comarcals, també defensa un model territorial dividit per vegueries.

20120913

10

ACTAPLE ord

La Sra. Elisa LLOBET I POLLINA afirma que ella s’abstindrà ja que la seva és una
abstenció no per menysprear la feina que fa molta gent que treballa als consells, sinó
perquè ho entèn com una defensa política, igual que el regidor Xavier SALLA. Potser ens
hauríem de qüestionar que hi ha molta administració i ara, aquesta no és sostenible, i
més que qüestionar aquest acord, ens hauríem de qüestionar la seva viabilitat juntament
amb altres òrgans territorials. És cert que Lleida és territorialment molt extensa i potser
necessita una atenció especial però aquest model possiblement es va crear amb un ànim
d’atenció que moltes vegades s’ha convertit amb un pou d’amics amb grans sous i ens
hem de plantejar la seva viabilitat i sostenibilitat i cal adaptar-ho al moment.
Pren la paraula el Sr. SALLA responen a la regidora Lidia PONS, destaca que comparteix
amb ella diferents punts i entén que les institucions s’han de dirigir per un governant,
però potser no cal que en cada institució n’hi hagi. A la Diputació mateix per exemple, els
tècnics podrien ser supervisats a nivell polític des de la mateixa Generalitat i aquesta
direcció potser seria suficient i vàlida pels diferents municipis. El motiu pel qual votem en
contra és per la defensa de la vessant política d’aquesta moció no per tota la vessant
tècnica que els Consells Comarcals poden fer per als pobles petits.
Tenim delegacions de la Generalitat a les 4 províncies, també delegacions del govern,
potser no calen tantes institucions pel mig que mantenir-les suposa un cost
importantíssim i estem retallant en altres aspectes que afecten directament a la qualitat
de vida del ciutadà. Val la pena pensar-s’ho.
El Sr. Ramon GASSÓ I BRUFAU, regidor de CiU intervé per assenyalar que sembla que
ens hem desviat del camí. Al seu entendre, el que s’ha de votar és si el Consell Comarcal
hi ha de ser o no. Un altre tema és com funciona, que es podria entrar a valorar. Com a
comarca hauríem de valorar és si interessa tenir un Consell Comarcal o no per agrupar
els treballs dels municipis petits. Si funcionen malament, discutim-ho però el que ens
hem de plantejar és si convenen o no els Consells Comarcals.
El Sr. Ramon TORRES I BOSCH, regidor de CiU pren la paraula per assenyalar que
comparteix la idea de la Ramona i la Concepció que per qualsevol moviment de la
comarca sempre estan més ben atesos els pobles petits i més directament a través del
Consell Comarcal que no de la Diputació. Segons el Sr. TORRES, el que s’hauria
d’eliminar és la Diputació.
Torna a prendre la paraula el Sr. SALLA, per afirmar que no fa una defensa de la
Diputació vers al Consell Comarcal, sinó que el que vol destacar és que el seu grup
s’oposa al punt núm. 8 de la moció que diu “reclamar que els Consells Comarcals
continuïn treballant amb una direcció política” Entenen que aquesta direcció política pot
venir no per persones que estiguin directament al Consell Comarcal sinó per una
institució superior, siguin del partit polític que siguin.
La Sra. Concepció GABERNET I GOLOBARDES, pren la paraula per assenyalar que el seu
grup opina que un òrgan que està creat i organitzat, és un òrgan que pot funcionar molt
bé per la comarca i municipis. Potser sí que en aquest punt 8 el regidor SALLA té raó,
potser es podria treure, però el Consell Comarcal és un òrgan consolidat que funciona, no
és el moment de crear noves infraestructures.
L’alcalde, Sr. Salvador BONJOCH I GUIM, pren la paraula i destaca que a potser a
Barcelona hi ha Consells Comarcals que no tenen la funció dels de Lleida. Aquí, municipis
grans a la comarca n’hi ha 3. Els demès són petits, que necessiten de serveis. Potser els
Consells Comarcals podrien funcionar millor amb un consell d’alcaldes que s’organitzés
d’una altra manera i que la representació fos del consell d’alcaldes de tota la comarca (20
alcaldes i els alcaldes pedanis) que haurien de decidir com funcionaria el Consell. Potser
s’haurien de reestructurar d’una altra manera però no desaparèixer.
Intervé de nou el Sr. SALLA per dir que el seu grup no diu que hagin de desaparèixer,
però s’ho miren més des d’un punt de vista tècnic que polític.
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El Sr. GASSÓ, destaca que de fet, la Generalitat, va en la línea de que als Consells
Comarcals no hi hagi tants polític i que sigui un consell d’alcaldes de la comarca tiri
endavant la institució, però insisteix que la pregunta és si és bo o no el Consell Comarcal.
La Sra. GABERNET diu que ho entén però que el punt conflictiu és el punt 8.
L’alcalde, el Sr. BONJOCH intervé que la idea de la Generalitat és donar més poder al
consell d’alcaldes, ja que els 20 alcaldes més els pedanis no estan actualment tots
representats al Consell. Des de la Generalitat es parla molt d’això i podria canviar durant
la propera legislatura, no ho sabem.
VII. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA PRÒPIA
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 7 dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH,
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Josep Maria GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS MONISTROL
del Grup municipal de CiU, i Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció
GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC.
Abstencions: 2 dels regidors: Sr. Xavier SALLA SIMÓ, del Grup municipal d’O2015, i de
la Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans.
Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la
Carta Europea d’Autonomia Local.
Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat,
autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals.
Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de
Catalunya així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a
diferents principis com el d’asimetria i diferenciació.
Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos
en territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana dels
ajuntaments catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra
administració.
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi
hagi un nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis
recursos fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de
finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert
econòmic, que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar
els nostres recursos fiscals.
SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que
permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal hi
ha de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs
suportats a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis
recursos locals.
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya.”
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INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Ramona CREUS I ARAGONCILLO, portaveu del grup municipal UMdC i diu:
“UMdC Desprès dels esdeveniments de l’11 de setembre creiem que pot ser incoherent la
demanda del Pacte Fiscal, ja que molts de nosaltres hem optat per manifestar-nos en
base un lema que proclama una ruptura envers Espanya. Aquesta ja ens proporcionaria
el Pacte Fiscal que es vol demanar.
Però per la Independència hi ha molt camí a recórrer i molta feina a fer. En la situació
que estem vivint actualment, on patim falta de recursos i vexacions provocades per la
desinformació (a vegades mala informació) de les Espanyes entenem que no podem tenir
la separació immediata.
Creiem que el Pacte Fiscal que proposa la Generalitat pot ser un primer pas per poder
respirar i viure una mica dignament. El nostre Vot és Sí”
El Sr. Xavier SALLA SIMÓ, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, intervé i diu: “S'ha
acabat el fer "la puta i la Ramoneta". No són paraules de cap dels regidors d'O2015, sinó
del President Jordi Pujol i fetes públiques fa pocs dies. I és això el que hem de fer. No
entenem que es pretén amb aquesta moció. Sens dubte per part de qui la proposa o
formula, hi deu haver tota la bona voluntat i estima cap al nostre país, per això ho
acollim amb tota la sensibilitat i l'hem valorat com cal. I per això ens abstindrem sense
votar-hi en contra, però ens plantegem que significa el prioritzar el concert econòmic en
una negociació amb l'estat espanyol. Significa que algú espera que ens el concediran?
Algú pot assegurar que si fos així es mantindria durant un període suficient llarg perquè
ens n'adonem?
Com podem confiar en un estat que el mateix dia 11 de setembre negava tramitar una
iniciativa legislativa popular amb el suport de més de 650.000 firmes perquè es pogués
veure un canal de televisió que emet amb la llengua que li és pròpia al País Valencià al
mateix País Valencià? Qui ens assegura que després que HIPOTÈTICAMENT l'estat en
concedís el concert econòmic, no ens hauríem de tornar a mobilitzar dia rera dia, per
defensar la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat?
Creiem que això no és el que necessita el poble de Catalunya, i quan vam rebre la moció
només ho intuíem, però avui podem assegurar que tampoc és el que vol una bona part
dels ciutadans del Principat. Farà dos dies que va quedar ben clar a Barcelona que el que
vol el poble de Catalunya és molt més que un simple pacte fiscal que ningú sap que
suposarà després d'un altre esforç titànic i gran desgast de tots els catalans i catalanes,
com el que es va haver de fer per l'Estatut. Un Estatut, sigui dit de passada, el qual ja
contemplava, en la redacció que en va sortir del Parlament, un pacte fiscal molt similar al
que proposa la moció i que alguns van decidir modificar a la baixa.
Ens recordava la Mònica Terribas en l'acte institucional de l'11 de setembre, les paraules
de l'editor Joan Sales: Els catalans des de fa 300 anys hem estat actuant com uns
imbècils. Hem de deixar de ser catalans? No: hem de deixar de ser imbècils!”
La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, del grup municipal Partit Popular, intervé i destaca que
s’abstindrà a la votació perquè tot i que és conscient que els impostos que recapta
Catalunya que són un 12%, degut a la crisi han baixat notablement i hem de millorar el
nostre finançament, però això no vol dir que estigui d’acord amb un clar
independentisme perquè tampoc està clar com, de quina manera i on volen arribar.
VIII. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
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A continuació, el Secretari dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals
acords de la Junta de Govern:
- R. 29/2012, de 4 de juliol de 2012, ordre execució neteja solar c. Tramuntana, 3-5.
- R. 30/2012, d’11 de juliol de 2012, exp. Generació crèdits 1/12.
- R. 31/2012, d’11 de juliol de 2012, encàrrec gestió EPE BSM obres millora d’un parc
infantil.
- R. 32/2012, d’11 de juliol de 2012, encàrrec gestió EPE BSM obres millora equip
bombeig CEIP Valeri Serra.
- R. 33/2012, de 12 de juliol de 2012, conveni reversió bar restaurant camp de tir.
- R. 34/2012, de 27 de juliol de 2012, c. menor mod. Poum.
- R. 35/2012, de 27 de juliol de 2012, encàrrec gestió EPE BSM obres condicionament
d’una zona d’aparcament.
- R. 36/2012, de 27 d’agost de 2012, inici expedient alienació finca c. Espígol.
- R. 37/2012, de 27 d’agost de 2012, convocatòria alienació finca c. Espígol.
- R. 38/2012, de 7 de setembre de 2012, convocatòria Ple 13 de setembre.
- JGL de 10/07/12, adhesió servei tècnic pels plans locals de joventut (2012-2015). Del
Consell Comarcal de l’Urgell, i petició d’ajut a la Direcció General de Joventut.
- JGL de 17/07/12, sol·licitud d’uns ajuts del departament d’acció social i ciutadania.
- JGL de 24/07/12, desestimació peticions Cia general d’Aigües de Catalunya, SA.
- JGL de 31/07/12, compromís econòmic municipal en el projecte de retirada de residus i
neteja de la llera dels cursos d’aigua de l’Urgell, aprovació del projecte de desplaçament
de l’armari de regulació de gas a l’Av. Urgell, i aprovació fitació per coordenades, llindars
termes de Bellpuig, i Belianes.
- JGL de 07/08/12, Fitació per coordenades, llindars termes de Bellpuig, i de Vilanova de
Bellpuig, Ivars d’Urgell Castellnou de Seana
PRECS I PREGUNTES.
No n’hi va haver
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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