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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 29 DE MARÇ DE 

2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 02/12 

Caràcter: extraordinari 

Data: 29-03-2012 

Horari: de les 20,05 a les 20,45 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. 

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: 

Cap 

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ DEL PLA DE AJUST DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG EN COMPLIMENT 

DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012 

2. ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES 

ACTIVITATS INNÒCUES, APROVACIÓ INICIAL. 

3. ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA SOBRE EL RÈGIM DE 

COMUNICACIÓ DELS ACTES DE TRANSFORMACIÓ O UTILITZACIÓ DEL SÒL O DEL 

SUBSÒL, D’EDIFICACIÓ, DE CONSTRUCCIÓ O D’ENDERROCAMENT D’OBRES, 

APROVACIÓ INICIAL 

4. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 

ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I DE VILANOVA DE BELLPUIG. 

5. APROVACIÓ D’UNES ESMENES A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 

ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I BELIANES. 

6. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 

ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I D’IVARS D’URGELL. 

7. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 

ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I CASTELLNOU DE SEANA. 
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Desenvolupament de la sessió 

El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari. Seguidament se sotmet a la consideració 

del Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. APROVACIÓ DEL PLA DE AJUST DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG EN 

COMPLIMENT DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

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

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sra. Laura TEULÉ CASSIN, Sr. Josep M. GREOLES MASA, 

Sra. Lidia PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS 

ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i 

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

Abstencions: 2 dels regidors: Sr. Xavier SALLA SIMÓ, Sr. Josep M. COTS CAIMONS del 

Grup municipal d’O2015. 
 

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

 

“Vist que amb data 27 de març de 2012, s’ha elaborat per aquest Ajuntament el Pla 

d’Ajust municipal de Bellpuig, segons consta a l’expedient. 

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

intervenció 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. 

Examinada la documentació que s’acompanya i d’acord amb la mateixa, i de conformitat 

amb l’establer a l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 

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

mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de las entitats locals, i la 

Disposició Addicional Tercera del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, por el que se 

crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el Ple adopta el següent 

acord: 

PRIMER. Aprovar el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Bellpuig, quin contingut compleix 

amb els requisits previstos a l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 

qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessari per a establir un 

mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de las entitats locals, i 

prendre els següents compromisos: 

- L’Ajuntament de Bellpuig es compromet a adoptar les mesures previstes en el 

pla d’ajust para garantir l’estabilitat pressupostaria, límits del deute i els terminis de 

pagament a proveïdors, per un període coincident con el de amortització de l’operació 

d’endeutament que es prevegi concertar en el marc del Reial Decret Llei 4/2012, de 

24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys de durada). 

- L’Ajuntament de Bellpuig es compromet a aplicar les mesures indicades en el pla 

d’ajust 

- L’Ajuntament de Bellpuig es compromet a remetre tota la informació que el Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per al seguiment del 

compliment d’aquest pla d’ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es 

consideri precisa per a garantir el compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostaria, els límits de deute públic i les obligacions de pagament a proveïdors. 

SEGON.- Enviar el present Pla d’Ajust, el dia següent de la seva aprovació pel  ple a 

l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 

amb signatura electrónica.” 
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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. CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, intervé per agrair la feta del Josep 

Boqué, el comptable de l’Ajuntament, ja que creu que aquesta és una feina molt feixuga i 

sobretot tenint en compte que va recollir tota la feina d’una altra persona que portava la 

comptabilitat.  

Per la seva part, el Sr. SALLA, portaveu del grup municipal d’O2015-AM, assenyala que 

malgrat valoren positivament aquesta aportació de finançament als ajuntaments, no 

votaran que no a la proposta, per respecte als proveïdors de l’Ajuntament, que estan 

pendent de cobrament, però s’abstindran.  

El motiu és que tot i que l’Estat està aportant uns diners, el que hi ha darrera és una 

clara maniobra de fiscalització de tots els municipis de l’Estat i dels del nostre país. I 

més, sabent qui governa a l’Estat espanyol en aquests moments. Darrera d’aquesta 

fiscalització entén el seu grup municipal que hi ha una voluntat centralitzadora total, i de 

fiscalització d’aquelles nacions que són diferents dins de l’Estat Espanyol.  

Per tant, accepten aquestes propostes i valoren molt positivament tota la feina feta per 

l’Ajuntament i també des de la persona del Josep Boqué, però creuen que el que 

necessitarien els ajuntaments del país i la resta de l’Estat no és aquesta voluntat 

fiscalitzadora sinó un sistema de finançament lògic i bo per les administracions locals.  

Destaca que aquest és un punt de vista que s’hauria de tenir en compte per tots aquells 

que aspiren que Catalunya sigui alguna cosa més que una comunitat autònoma dins 

l’Estat espanyol, i en concret assenyalar aquí a les associacions de municipis i a 

l’Associació de Municipis per la Independència que haurien d’haver fet alguna cosa al 

respecte.  

Per tant, el seu grup diu que d’acord, perquè són conscients de la necessitat de diners 

que té l’Ajuntament i de que s’ha de finançar per donar resposta a totes les factures 

pendents de pagar però d’altra banda, destacar que potser hauria calgut un 

replantejament no a nivell local sol sinó a nivell de país de dir que hem de fer davant 

d’una situació com aquesta.  

El Sr. GASSÓ, regidor d’Hisenda, intervé i en primer lloc s’excusa per la impossibilitat 

que va tenir ahir d’assistir a la reunió prèvia que varen tenir per explicar aquest tema i 

en segon lloc destaca que el Sr. Salla té raó, que no donen als ajuntaments sinó als 

proveïdors, i a canvi tindran lligats i controlats als ajuntaments.  

Tot i això, cal destacar que l’opció és bona de cara als proveïdors i també de cara als 

ajuntaments, ja que alhora d’anar a comprar els proveïdors poden tenir ofertes que no 

tindrien si encara tinguessin que cobrar. Està clar que ara estarem molt més controlats 

per l’administració però és el que els toca fer, i per la seva part, l’Ajuntament ja fa tres 

mesos que fa ajustaments. 

El Sr. COTS, regidor del grup municipal d’O2015-AM, intervé per plantejar que es 

qüestionaven que si no hi hagués aquesta opció de Madrid, si hi havia un pla B. Ens 

posem en braços d’una intervenció en tota regla o hi ha un pla B? Si no s’acceptés l’opció 

que es planteja l’Ajuntament de Bellpuig s’hauria de declarar en bancarrota?  

Segons el Sr. COTS, si pensem en curt termini tots en sortirem perjudicats. S’hauria de 

pensar amb llarg termini, perquè tanta associació per la independència i ara ens fem tots 

dependents.  

El Sr. GASSÓ, per la seva part destaca que ell s’ho mira més com un tema econòmic i 

pensa que s’ha de fer. No és possible un opció B, entre altres coses perquè el RD no ho 

permet.  
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El Sr. SALLA, insisteix en que estan d’acord en que al final s’hagi d’acollir l’opció perquè 

és necessari pel municipi i pels creditors de l’Ajuntament. La seva abstenció és per deixar 

constància de la seva reflexió i es permeten de fer-la perquè no canviarà el resultat de la 

votació, si fos així no ho farien.  

L’alcalde, el Sr. BONJOCH, intervé per destacar que el Sr. SALLA té raó però també vol 

destacar que si ens trobem en aquesta situació és perquè totes les administracions han 

caigut al parany de viure en un món que no els tocava i ara hem de sortir d’aquesta 

situació tant complexa.  

També destaca que espera que d’ara endavant, tots plegats tinguem una mica de seny i 

actuem en conseqüència.  

La Sr. LLOBET, intervé per destacar que el seu vot serà a favor però vol deixar 

constància que no li va arribar la convocatòria i no va poder assistir a la reunió 

informativa d’ahir. Demana explicacions al secretari, el qual els hi dóna.  

 

 

II. ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES 

ACTIVITATS INNÒCUES, APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“La Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, coneguda com a 

Directiva “Bolkenstein” o Directiva de Serveis, tenia com a objectius assolir un efectiu 

mercat interior i facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment per part dels prestadors de 

serveis, així com la lliure circulació de serveis, mantenint un nivell elevat de qualitat. 

Amb aquestes finalitats la directiva europea determina que cal eliminar els obstacles 

innecessaris i desproporcionats per la prestació de serveis. 

La Directiva de Serveis pretén doncs, simplificar els procediments aplicables per l’exercici 

de les activitats d’aquesta tipologia, fomentar la tramitació dels procediments per via 

electrònica, i generalitzar els règims de comunicació prèvia o declaració responsable. 

L’Estat Espanyol, mitjançant la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 

les activitats de serveis i el seu exercici, va transposar la Directiva al dret estatal de 

Serveis, i mitjançant la Llei Òmnibus 25/2009, de 22 de desembre, va modificar diverses 

lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici, modificant la diversa legislació estatal afectada per la Directiva. 

La Directiva estableix també que el règim d’autorització o llicència només es pot 

mantenir si de forma conjunta o acumulada aquest règim és: no discriminatori, necessari 

i proporcional.  

L’Ajuntament de Bellpuig, vista l’experiència d’altres municipis, ha incorporat en una 

nova ordenança l’aplicació del regim de comunicació prèvia a aquelles activitats amb 

poca o baixa incidència ambiental, les quals resulten afectades per aquesta norma 

comunitària, ja que el requisit de la necessitat i el de la proporcionalitat no poden ser 

emprats com a arguments per a sostenir el règim d’autorització. 

La Directiva comunitària per tant incideix plenament en aquelles activitats que es 

consideren innòcues, per la qual cosa, cal procedir a l’aprovació d’aquesta nova 

ordenança per a cobrir i sotmetre al règim de comunicació aquelles activitats no incloses 

a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 



 20120329 ACTAPLE 

 

5 

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’aquesta ordenança, 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 del règim de comunicació prèvia de les 

activitats innòcues, 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 a realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i 

execució d’aquest acord.” 

 

III. ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA SOBRE EL RÈGIM DE 

COMUNICACIÓ DELS ACTES DE TRANSFORMACIÓ O UTILITZACIÓ DEL SÒL O DEL 

SUBSÒL, D’EDIFICACIÓ, DE CONSTRUCCIÓ O D’ENDERROCAMENT D’OBRES, 

APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
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“La Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, coneguda com a 

Directiva “Bolkenstein” o Directiva de Serveis, tenia com a objectius assolir un efectiu 

mercat interior i facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment per part dels prestadors de 

serveis, així com la lliure circulació de serveis, mantenint un nivell elevat de qualitat. 

Amb aquestes finalitats la directiva europea determina que cal eliminar els obstacles 

innecessaris i desproporcionats per la prestació de serveis. 

La Directiva de Serveis pretén, doncs, simplificar els procediments aplicables per 

l’exercici de les activitats d’aquesta tipologia, fomentar la tramitació dels procediments 

per via electrònica, i generalitzar els règims de comunicació prèvia o declaració 

responsable. 

L’Estat Espanyol, mitjançant la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 

les activitats de serveis i el seu exercici, va transposar la Directiva al dret estatal de 

Serveis, i mitjançant la Llei Òmnibus 25/2009, de 22 de desembre, va modificar diverses 

lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici, modificant la diversa legislació estatal afectada per la Directiva. 

La Directiva estableix també que el règim d’autorització o llicència només es pot 

mantenir si de forma conjunta o acumulada aquest règim és: no discriminatori, necessari 

i proporcional.  

Aquest Ajuntament, vista l’experiència d’altres municipis, ha incorporat en una nova 

ordenança l’aplicació del regim de comunicació prèvia o de declaració responsable a 

aquelles obres o supòsits que d’acord amb la doctrina no compleixen amb els criteris amb 

els tres criteris previstos per la Directiva, a més dels que no afecten l’accés o l’exercici de 

serveis, com ara són les parcel·lacions o les divisions de propietat horitzontal. Aquestes 

actuacions són: 

 Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 

instal·lacions ja existents que no suposen una afectació exterior de l’edifici o 

construcció. 

 La primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions. 

 La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 

 La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

 La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals (excepte 

les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim 

específic). 

 Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà. 

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’aquesta ordenança, 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. 
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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 de comunicació prèvia sobre el règim de 

comunicació dels actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de 

construcció o d’enderrocament d’obres, 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 a realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i 

execució d’aquest acord.” 

 

IV. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I DE VILANOVA DE 

BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que durant els darrers anys, la Departament de Governació i Administracions 

Públiques ha procedit a realitzar els treballs de regularització dels límits dels termes 

municipals d’aquesta comarca, entre d’altres, i donat que aquestes operacions inclou el 

nostre terme municipal. 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes 

de les operacions de delimitació s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal 

que sigui aprovat amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 

membres. 

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. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer. Aprovar l’esmena de data 21 de setembre de 2011, a l’acta de les operacions de 

delimitació entre els termes municipals de Bellpuig i de Vilanova de Bellpuig, que ha de 

quedar descrita de la manera següent: 

Fita 5: Fita 5: se situa a la Plana, a l'eix del camí de Vilanova de Bellpuig a Sant Martí de 

Maldà, a uns setanta metres al nord-oest de la intersecció d’aquest camí amb el camí 

dels Eixaders. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena discorre des 

de la fita quarta per la normal a l’eix del camí de Vilanova de Bellpuig a Sant Martí de 

Maldà i segueix per aquest eix fins a trobar la fita cinquena. Les coordenades UTM ED 50 

31T són: X: 331605,4 i Y: 4607488,5. 

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a 

l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig. 

Tercer. Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme 

les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.” 

 

V. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I BELIANES. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que durant els darrers anys, la Departament de Governació i Administracions 

Públiques ha procedit a realitzar els treballs de regularització dels límits dels termes 

municipals d’aquesta comarca, entre d’altres, i donat que aquestes operacions inclou el 

nostre terme municipal. 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes 

de les operacions de delimitació s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal 

que sigui aprovat amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 

membres. 

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. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Bellpuig i de Belianes, de data 21 de març de 2012, que ha de quedar 

descrita de la manera següent: 

Línia defensada per Belianes 

Fita 6: se situa a los Eixaders, a l’eix del camí del Sarral. La línia de terme reconeguda 

entre les fites cinquena i sisena discorre per la poligonal topogràfica definida pels punts 

de suport amb coordenades UTM ED50 31T següents: X: 331866,7 i Y: 4606203,7; X: 

332021,9 i Y: 4606563,0; X: 332193,1 i Y: 4606805,5, i d’aquest punt segueix recta fins 

a trobar la fita sisena. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 332451,7 i Y: 4606715,3. 

Línia defensada per Bellpuig 

Fita 6: se situa a los Eixaders, a l’eix del camí del Sarral. La línia de terme reconeguda 

entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues fites. Les 

coordenades UTM ED50 31T són: X: 332451,7 i Y: 4606715,3. 
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Línia defensada en mutu acord 

Fita 7: se situa a los Eixaders, a l’eix del camí del Sarral. La línia de terme reconeguda 

entre la fita sisena i setena és l’eix del camí del Sarral. Les coordenades UTM ED50 31T 

són: X: 333030,5 i Y: 4606444,2. 

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a 

l’ ajuntament de Belianes. 

Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a 

terme les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.” 

 

VI. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I IVARS 

D’URGELL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que durant els darrers anys, la Departament de Governació i Administracions 

Públiques ha procedit a realitzar els treballs de regularització dels límits dels termes 

municipals d’aquesta comarca, entre d’altres, i donat que aquestes operacions inclou el 

nostre terme municipal. 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes 

de les operacions de delimitació s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal 

que sigui aprovat amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 

membres. 

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. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Bellpuig i d’Ivars d’Urgell, de data 27 de març de 2012, que ha de quedar 

descrita de la manera següent: 

Fita 1: se situa a la Plana Alta, a l'eix del camí de Tàrrega, a uns tres-cents metres de la 

Granja Isant i en la intersecció de la normal traçada des de la següent fita auxiliar: 

Fita auxiliar de pedra, mig tombada, de forma prismàtica recta rectangular, de vint per 

trenta-quatre centímetres de costat a la base i un metre deu centímetres d’alçària, 

situada a uns tres metres al nord del marge nord del camí de Tàrrega. Les coordenades 

UTM ED 50 31T de la fita auxiliar són: X: 333603,4 i Y: 4615383,2. 

Aquesta fita també és comuna amb el municipi de Castellnou de Seana. Les coordenades 

UTM ED 50 31T són: X: 333601.6 i Y: 4615378.7. 

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a 

l’ ajuntament d’Ivars d’Urgell. 

Tercer. Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme 

les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.” 
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VII. APROVACIÓ D’UNA ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BELLPUIG I CASTELLNOU DE 

SEANA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que durant els darrers anys, la Departament de Governació i Administracions 

Públiques ha procedit a realitzar els treballs de regularització dels límits dels termes 

municipals d’aquesta comarca, entre d’altres, i donat que aquestes operacions inclou el 

nostre terme municipal. 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes 

de les operacions de delimitació s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal 

que sigui aprovat amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 

membres. 

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. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Bellpuig i de Castellnou de Seana, de data 27 de març de 2012, que ha de 

quedar descrita de la manera següent: 

Fita 2: se situa a la Torre del Bacardí, al marge sud d’un camp de conreu, a uns vint-i-

cinc metres al nord de la carretera de Madrid a França N-IIa, i uns vint metres al sud de 

la línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida. La línia de terme reconeguda entre les fites 

primera i segona discorre des de la fita primera per l’eix de la carretera de Madrid a 

França N-IIa fins a la seva intersecció amb l’eix del camí de Lleida, i segueix per aquest 

eix fins a la seva intersecció amb l’eix de la carretera vella, pel qual segueix fins a la seva 

intersecció amb l’eix de la carretera de Castellnou de Seana LV-3343 fins al punt de 

coordenades UTM ED50 31T X:331871,8 i Y: 4611492,6, i d’aquí segueix per la poligonal 

definida per la següent relació de coordenades UTM ED50 31T: 

X:  331910,9 i Y: 4611493,2 X:  332045,3 i Y: 4611477,6 

X:  331954,2 i Y: 4611494,8 X:  332060,1 i Y: 4611474,4 

X:  331960,3 i Y: 4611494,4 X:  332069,5 i Y: 4611471,3 

X:  331968,6 i Y: 4611493,8 X:  332074,7 i Y: 4611469,7 

X:  331976,9 i Y: 4611492,1 X:  332082,2 i Y: 4611467,0 

X:  332013,0 i Y: 4611484,4 X:  332092,1 i Y: 4611462,1 
X:  332030,9 i Y: 4611480,7  

Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 332092,1 i Y: 4611462,1. 

Fita 3: se situa a la Carrasca, a l'eix del camí de Castellnou de Seana, a uns tres-cents 

cinquanta metres a l’est del Pantà de la Carrasca. La línia de terme reconeguda entre les 

fites segona i tercera discorre des de la fita segona en línia recta fins al punt de 

coordenades UTM ED50 31T X:332165,3 i Y: 4611613,2 situat en una sèquia, d’aquí 

travessa en línia recta l’Autovia A-2 fins a l’eix d’un camí d’accés a finques, al punt de 

coordenades UTM ED50 31T X:332253,0 i Y: 4611640,3 i des d’aquest punt segueix per 
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l’eix d’aquest camí fins a trobar la fita tercera. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 

332434,1 i Y: 4611991,0. 

Fita 4: se situa a La Torre del Gros, a l'eix del camí de Seana, a uns trenta metres al 

nord del camí del Bosc, i a uns deu metres al nord d’una bassa de reg. La línia de terme 

reconeguda entre les fites tercera i quarta discorre des de la fita tercera per l’eix del camí 

de Castellnou de Seana fins a la seva intersecció amb l'eix de la Carrerada, d’aquí 

segueix per l’eix de la Carrerada fins al punt de coordenades UTM ED50 31T X:332792,9 i 

Y: 4613175,3, i d’aquí segueix per la poligonal definida per la següent relació de 

coordenades UTM ED50 31T: 

X:  332807,9 i Y: 4613173,8 X:  333188,4 i Y: 4613160,9 

X:  332826,6 i Y: 4613172,8 X:  333220,3 i Y: 4613158,0 

X:  332841,7 i Y: 4613169,1 X:  333271,6 i Y: 4613153,1 

X:  332856,3 i Y: 4613165,8 X:  333298,2 i Y: 4613151,1 

X:  332872,0 i Y: 4613165,4 X:  333321,7 i Y: 4613150,0 

X:  332891,3 i Y: 4613166,0 X:  333358,1 i Y: 4613152,3 

X:  332917,9 i Y: 4613165,2 X:  333407,6 i Y: 4613156,0 

X:  332935,7 i Y: 4613163,5 X:  333442,1 i Y: 4613159,0 

X:  332952,4 i Y: 4613162,3 X:  333521,2 i Y: 4613163,9 

X:  332973,4 i Y: 4613163,3 X:  333572,9 i Y: 4613167,2 

X:  333005,2 i Y: 4613164,2 X:  333601,7 i Y: 4613169,3 

X:  333108,5 i Y: 4613167,4 X:  333636,3 i Y: 4613172,1 

X:  333145,9 i Y: 4613163,6  

Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 333636,3 i Y: 4613172,1. 

Fita 5: se situa a la Plana Alta, a l'eix del camí de Tàrrega, a uns tres-cents metres de la 

Granja Isant i en la intersecció amb la normal traçada des de la següent fita auxiliar: 

Fita auxiliar de pedra, mig tombada, de forma prismàtica recta rectangular, de vint per 

trenta-quatre centímetres de costat a la base i un metre deu centímetres d’alçada, 

situada a uns tres metres al nord del marge nord del camí de Tàrrega. Les coordenades 

UTM ED50 31T de la fita auxiliar són: X: 333603,4 i Y: 4615383,2. 

La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena discorre des de la fita 

quarta per l’eix del camí de Seana fins a la seva intersecció amb l’eix del camí de 

Tàrrega, i segueix per aquest eix fins a trobar la fita cinquena. Aquesta fita també és 

comuna amb el municipi d’Ivars d’Urgell. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 

333601,6 i Y: 4615378,7. 

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a 

l’ ajuntament de Castellnou de Seana. 

Tercer. Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme 

les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.” 

 

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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