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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, DEL 12 DE JUNY 

DE 2013. 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 03/13 

Caràcter: ordinari 

Data: 12-06-2013 

Horari: de les 20,05 a les 21,15 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. 

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor del grup O2015-AM 

Sr. Xavier GOMÀ CASAS regidor del grup O2015-AM 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora del grup UMdC. 

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 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (10/04/13). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 

BELLPUIG, SECTOR PAU-51. 

4. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 

BELLPUIG, ARTICLE 130 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 I NÚM. 5 DEL 

POUM DE BELLPUIG. 

6. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “PLA DEL BOSC”. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS. 

7. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC IMPLANTACIÓ PLANTA COMPOSTATGE “ORGÀNICS 

SECÀ”. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS. 

8. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES ESTADES 

A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

9. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS 

ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.  

10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/13. 

11. ASSIGNACIÓ DE NOM A UN CARRER DE BELLPUIG. 

12. PETICIÓ DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE VARIANT DE BELLPUIG, VIAL DE 

CONNEXIÓ ENTRE LA LP 2041 I LA C 233. 

13. APROVACIÓ D’UN CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 
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ORDINÀRIA, I MANTENIMENT DEL CIRCUIT DE CATALUNYA DE MOTOCRÒS. 

RATIFICACIÓ. 

14. COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 308/2013. 

RATIFICACIÓ. 

15. COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 188/2013 ACA. 

RATIFICACIÓ. 

16. INFORME DEL 1R TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 

17. MOCIÓ DE REBUIG DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 

SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

18. ADHESIÓ A LA MOCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, SOBRE LA 

SITUACIÓ DEL MÓN LOCAL I LA SEVA CAPACITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS. 

19. MOCIÓ EN CONTRA DE LA NOVA LLEI SOBRE LA LLENGUA ARAGONESA PRÒPIA 

DE L'ÀREA ORIENTAL (LAPAO). 

20. MOCIÓ PER L’APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ALS AFECTATS PER PROCESSOS 

D’EXECUCIÓ HIPOTECARIA I DACIÓ DE L’IMMOBLE EN PAGAMENT D’UN DEUTE 

HIPOTECARI D’HABITATGES DE RESIDENCIA ÚNICA I HABITUAL QUE RESULTIN 

OBLIGATS AL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA. 

21.  SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS 

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 

 

Seguidament se sotmet a la consideració del Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (10/04/13). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 10 d’abril de 2013. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11. 

 

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: 

El secretari, per indicació de la regidora senyora Ramona CREUS ARAGONCILLO, 

portaveu del Grup municipal d’UMdC, fa constar que a l’acta del 10.04.13, a l’inici de la 

seva intervenció, al punt de Precs i Preguntes, en la transcripció de la seva intervenció, hi 

figura “La Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, planteja tres 

qüestions al regidor Sr. Torres:” quan realment hi havia de figurar el següent: “La Sra. 

Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, planteja tres qüestions al regidor 

d’Agricultura, Josep M. Greoles, el qual passa la paraula al regidor Sr. Torres:”. Se’n pren 

nota i s’esmenarà l’acta. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa que demà per primera vegada, des que es va crear, es 

farà a Bellpuig reunió de la nova SL del motocròs, que començarà aquesta nova etapa 

aquí. S’ha organitzat des de la Secretaria G. d’Esports, amb una visita del secretari 

general al circuit, donat que no hi ha estat mai. A la mateixa visita esta previst que s’hi 

afegeixi el President de la Diputació, i desprès hi haurà un dinar, que cadascú es pagarà. 



 20130612 ACTAPLE mod poum 

 

3 

Diu que es continua treballant amb el POUM, i han detectat que quan es va fer el tema 

de la inundabilitat, hi ha unes petites contradiccions sobre la inundabilitat del reguer. Si 

esta treballant, encara que no sabem el que en sortirà. Hi ha una sèrie d’informes que es 

contradiuen, s’hi esta treballant de valent des de fa uns quants mesos, i ara encara de 

forma més intensa. Creu que és una cosa molt important, doncs es salvarien tots els 

ponts de Bellpuig, que valen molts diners. 

Continua dient que fa molt temps que esta parat, un projecte de clavegueram, que és el 

col·lector del polígon del Fontandó amb permís d’obres des del 2010. Es va fer una reunió 

per saber com estava el projecte, i sembla que hi ha voluntat de desencallar-ho, sinó 

m’han enganyat, m’han dit que entre sis i vuit mesos estigui acabat. Hi estarem a sobre. 

Sobre un altre projecte, el de la Rehabilitació del Molí Vell, està una mica més endarrerit. 

El projecte esta aprovat, només falta la qüestió econòmica. Que creïn la partida quan 

facin els pressupostos, per tirar-ho endavant. L’any passat hi vaig paralr, i em van dir 

que durant aquest, la millora de la situació permetria tenir l’aportació econòmica per fer-

lo. De moment som a meitat d’any i la situació continua igual que quan hi vaig parlar. 

 

III. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 

BELLPUIG, SECTOR PAU-51. 

 

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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

Sra. Lidia PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup 

municipal del PP. 

Abstencions: 2, de les regidores Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC.  

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“En sessió plenària celebrada en data 28.12.12 es va aprovar inicialment unes 

modificacions puntuals del POUM de Bellpuig, redactades per la consultora Arku3 

arquitectura SL. 

Una de les modificacions aprovades tenia la finalitat següent: 

- Sector PAU-51, consisteix en el canvi de quadrienni en el qual s’ha de desenvolupar dit 

sector. 

Els expedients es van sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida núm. 9, de 17.01.2013, el diari la Mañana del dia 

12.01.2013, al tauler d’edictes i en la web municipal (www.bellpuig.cat), sense que 

durant aquest període s’hi hagi presentat cap al·legació. També es va sol·licitar informe 

dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

Vistos els informes que figuren a l’expedient i atès que la normativa aplicable està 

constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós 

de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2.ll), de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció per majoria absoluta de l’acord següent: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Bellpuig següent: 

- Núm. 2, modificació sector PAU-51, consistent en el canvi de quadrienni en el qual s’ha 

de desenvolupar dit sector. 
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SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la 

seva aprovació definitiva, adjuntant la documentació amb el format i característiques 

determinat a la normativa vigent.” 

 

IV. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 

BELLPUIG, ARTICLE 130 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 

 

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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

Abstencions: 2, dels regidors Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del 

Grup municipal d’O2015. 

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“En sessió plenària celebrada en data 28.12.12 es va aprovar inicialment unes 

modificacions puntuals del POUM de Bellpuig, redactades per la consultora Arku3 

arquitectura SL. 

Una de les modificacions aprovades tenia la finalitat següent: 

- Article 130 de les normes urbanístiques, consisteix en l’ajust d’un dels paràmetres de 

les condicions d’edificació, en certes circumstàncies. 

Els expedients es van sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida núm. 9, de 17.01.2013, el diari la Mañana del dia 

12.01.2013, al tauler d’edictes i en la web municipal (www.bellpuig.cat), sense que 

durant aquest període s’hi hagi presentat cap al·legació. També es va sol·licitar informe 

dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, havent emès amb 

informe favorable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Vistos els informes que figuren a l’expedient i atès que la normativa aplicable està 

constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós 

de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2.ll), de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció per majoria absoluta de l’acord següent: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Bellpuig següent: 

- Núm. 3, modificació de l’article 130 de les normes urbanístiques, amb l’ajust en certes 

circumstàncies d’un dels paràmetres de les condicions d’edificació. 

SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la 

seva aprovació definitiva, adjuntant la documentació amb el format i característiques 

determinat a la normativa vigent.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

El Sr. alcalde proposa tractar junts tots aquells punts quina temàtica sigui molt semblant. 

Si algun es vol que sigui llegit integrament, evidentment, ho comentem i fem el que ens 

sembli. Les modificacions puntuals les podríem tractar juntes. 



 20130612 ACTAPLE mod poum 

 

5 

El Sr. Josep M. COTS I CAIMONS, portaveu del grup municipal d’O2015, pren la paraula 

per destacar que es plantegen si la modificació 3 pot tenir alguna conseqüència per a la 

seguretat de les persones, ja que si deixen edificar fins un talús, i aquest talús no es pot 

garantir que no es mourà, qui seria el responsable subsidiari del que pugui passar allí? La 

corporació que ha permès que es construeixi? Quines garanties tenim de que el talús no 

es mourà, afectant aquesta edificació? 

El Secretari, diu que en principi aquesta planta baixa sense protecció ja hi és, el que 

demanen algunes persones és poder-la cobrir. Ara és jardí, si el poden cobrir, davant 

d’una esllavissada tenen més protecció amb la planta baixa coberta, que amb la situació 

actual. 

Intervé el Sr. Ramon TORRES i BOSCH, regidor d’urbanisme per destacar que per tot 

això tenim les llicències d’obres, per controlar el s’hi vol fer. Ara aquest risc hi és, però si 

es vol aprofitar més el terreny, el que farà és protegir-lo encara més del que ara ho està. 

L’ajuntament amb la llicència ha de controlar que l’obra estigui ben feta.  

La Sra. Concepció GABERNET proposa que en els dos primers punts es faci votació 

separada, proposta per proposta, donat que amb una hi estan d’acord, i amb l’altra 

potser s’abstindrien. 

El sr. alcalde manifesta que no hi ha cap inconvenient en fer-ho tal i com s’ha sol·licitat. 

 

V. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS NÚM. 4 I 5 

DEL POUM DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015 i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“En sessió plenària celebrada en data 25.02.13 es va aprovar inicialment les 

modificacions puntuals del POUM de Bellpuig, redactades per la consultora Arku3 

arquitectura SL. 

Atès que dites modificacions consisteixen en: 

- la núm. 4, de l’àmbit del carrer Nord, en el canvi de la qualificació d’uns terrenys de 

sòl urbà consolidat, de l’actual Clau 2, zona d’ordenació en Eixample, a Sistema Viari, per 

tal d’adaptar el planejament a la realitat física d’aquell indret. 

- la núm. 5, que afecta a l’article 134 de les normes urbanístiques, regulador de la 

Zona d’edificació industrial aïllada, Clau 7b, amb l’ajust d’alguns dels paràmetres de les 

condicions d’edificació. 

Els expedients es van sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida núm. 41, de 14.03.2013, el diari la Mañana del dia 

08.03.2013, al tauler d’edictes i en la web municipal (www.bellpuig.cat), sense que 

durant aquest període s’hi hagi presentat cap al·legació. També es va sol·licitar informe 

dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, havent emès amb 

informe de caràcter favorable de la DG de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments 

ADIF (21.05.13), l’Agència Catalana de l’Aigua (28.05.13), Ministerio de Fomento 

(28.05.13), en no afectar a aquestes modificacions. 
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Vistos els informes que figuren a l’expedient i atès que la normativa aplicable està 

constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós 

de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció per majoria absoluta de l’acord següent: 

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions puntuals del POUM de Bellpuig 

següents: 

- Núm. 4, de l’àmbit del Carrer Nord de Bellpuig, consistent en un canvi de 

qualificació d’uns terrenys de Clau 2, zona d’ordenació en Eixample, a Sistema Viari,  
- Núm. 5, de modificació de l’article 134 de les normes urbanístiques del POUM, 

regulador de la Zona d’edificació industrial aïllada, Clau 7b, amb l’ajust d’alguns dels 

paràmetres de les condicions d’edificació 
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la 

seva aprovació definitiva, adjuntant la documentació amb el format i característiques 

determinat a la normativa vigent.” 

 

VI. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “PLA DEL BOSC”. VERIFICACIÓ DEL TEXT 

REFÓS DEL PLA. 

 

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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

Abstencions: 2, dels regidors Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del 

Grup municipal d’O2015. 

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Atès que la Junta de Govern local de data 2.11.2010 (acord esmenat per la JGL el 

6.09.11) es va aprovar inicialment el Pla Especial “Pla del Bosc” presentat per J. Creus, J. 

Bosch, R. Creus i J. Aragoncillo CB. 

Atès que de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, va ser sotmès a 

informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant publicació del corresponent 

edicte al BOP de Lleida, núm. 130, del dia 13.09.2011, al Diari “La Mañana” del dia 

10.09.2011, a la pàgina web municipal (www.bellpuig.cat), i al seu tauler d’anuncis. 

Atès que durant el termini d’exposició no s’hi va presentar al·legacions ni reclamacions, 

segons consta a l’expedient i aquest va quedar aprovat provisionalment pel Ple de 

l’Ajuntament el 9.11.2011. 

Atès que en data 23.12.2011 es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

l’expedient d’aquest Pla especial, per tal que es procedís a la seva aprovació definitiva. 

Atès que en data 27.03.2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar 

l’acord adoptat en la sessió del dia 22.03.2012, de suspensió de l’aprovació definitiva del 

Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, fins que mitjançant un text refós que incorpori les 

prescripcions que consten en l’esmentat acord, verificat per l’òrgan que va atorgar 

l’aprovació provisional. 

Atès que el 10 d’abril de 2013, els promotors han presentat a l’Ajuntament el document 

del Text Refós del Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, el qual incorpora les 

prescripcions de l’acord de la CTU de Lleida de 22.03.2012. 

http://www.bellpuig.cat/
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Atès els serveis tècnics municipals han constatat que el document del Text Refós del Pla 

Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, incorpora aquestes prescripcions de l’acord de la CTU. 

Atès que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, presten la seva conformitat al 

document Text Refós del Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc” i informen favorablement 

la proposta d’acord, la qual cosa s’acredita amb la seva signatura en acord. 

Atès que la tramitació dels Plans Especials Urbanístics, exigeix l’aprovació inicial per 

l’alcaldia o Junta de Govern Local, per delegació d’aquest, un període d’informació pública 

d’un mes, l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament, i trametre-ho a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. 

Atès que de conformitat amb els articles 21.1j) de la Llei 7/85, de Bases del Règim Local 

(LRBRL) i l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), és competència de 

l’Alcalde l’aprovació inicial dels plans i demés instruments d’ordenació previstos a la 

legislació urbanística, i els articles 22.2.c) i 47.2 de la LRBRL i l’article 83 del TRLUC, 

preveuen que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació que posi fi a la 

tramitació municipal d’aquests plans i instruments d’ordenació. 

Atès que de conformitat amb la legislació esmentada correspon al Ple municipal, amb 

quòrum de majoria absoluta prendre l’acord corresponent. 

Es proposa al ple de l’Ajuntament que amb quòrum de majoria absoluta, acordi: 

PRIMER: Aprovar la verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic “Pla del Bosc”, 

associat a una finca rústica situada al Polígon 11, parcel·la 10 del cadastre de rústica de 

Bellpuig (sòl no urbanitzable, clau 11, agrícola de regadiu). 

SEGON: Trametre aquest text refós, degudament diligenciat i amb els documents 

requerits legalment, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.” 

 

VII. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC IMPLANTACIÓ PLANTA COMPOSTATGE 

“ORGÀNICS SECÀ”. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA. 

 

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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

Vots en contra: 2, dels regidors Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del 

Grup municipal d’O2015. 

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“Atès que la Junta de Govern local de data 24.04.2012 es va aprovar inicialment el Pla 

Especial presentat per Orgànics Secà. 

Atès que de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, va ser sotmès a 

informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant publicació del corresponent 

edicte al BOP de Lleida, núm. 61, del dia 03.05.2012, al Diari “La Mañana” del dia 

27.04.2012, a la pàgina web municipal (www.bellpuig.cat), i al seu tauler d’anuncis. 

Atès que durant el termini d’exposició no s’hi va presentar al·legacions ni reclamacions, 

segons consta a l’expedient i aquest va quedar aprovat provisionalment pel Ple de 

l’Ajuntament el 28.12.2012. 

Atès que en data 11.02.2013 es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

l’expedient d’aquest Pla especial, per tal que es procedís a la seva aprovació definitiva  

Atès que en data 28.03.2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar 

l’acord adoptat en la seva sessió del dia 22.03.2013, de suspensió de l’aprovació 

http://www.bellpuig.cat/
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definitiva del Pla Especial Urbanístic per la implantació d’una planta compostatge 

promogut per l’empresa Orgànics Secà SL, fins que mitjançant un text refós que 

incorpori les prescripcions que consten en l’esmentat acord, verificat per l’òrgan que ha 

atorgat l’aprovació provisional. 

Atès que el 15 d’abril de 2013, l’empresa Orgànics Secà SL, ha presentat a l’Ajuntament 

el document del Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una planta 

compostatge de l’empresa Orgànics Secà SL, que incorpora les prescripcions de l’acord 

de la CTU de Lleida de 22.03.2013. 

Atès els serveis tècnics municipals han constatat que el document del Text Refós del Pla 

Especial Urbanístic per a la implantació d’una planta compostatge de l’empresa Orgànics 

Secà SL, incorpora aquestes prescripcions de l’acord de la CTU. 

Atès que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, presten la seva conformitat al 

document Text Refós del Pla Especial Urbanístic per la implantació d’una planta 

compostatge i informen favorablement la proposta d’acord, la qual cosa s’acredita amb la 

seva signatura en acord. 

Atès que la tramitació dels Plans Especials Urbanístics, exigeix l’aprovació inicial per 

l’alcaldia o Junta de Govern Local (per delegació d’aquest), un període d’informació 

pública d’un mes, l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament, i trametre-ho a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. 

Atès que de conformitat amb els articles 21.1j) de la Llei 7/85, de Bases del Règim Local 

(LRBRL) i l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), és competència de 

l’Alcalde l’aprovació inicial dels plans i demés instruments d’ordenació previstos a la 

legislació urbanística, i els articles 22.2.c) i 47.2 de la LRBRL i l’article 83 del TRLUC, 

preveuen que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació que posi fi a la 

tramitació municipal d’aquests plans i instruments d’ordenació. 

Atès que de conformitat amb la legislació esmentada correspon al Ple municipal, amb 

quòrum de majoria absoluta prendre l’acord corresponent.  

PRIMER: Aprovar la verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la 

implantació d’una planta compostatge, promogut per l’empresa Orgànics Secà SL. 

SEGON: Trametre aquest text refós, degudament diligenciat i amb els documents 

legalment requerits, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 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: 

En primer lloc intervé la Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, portaveu del Grup 

municipal d’UMdC, i diu que el seu grup votarà a favor, sempre i quan es tingui cura, 

quan es demani, de vetllar pel que s’hi pugui desenvolupar en aquesta activitat.  

Intervé, el Secretari, per assenyalar que tal i com està redactat al pla especial, en 

aquesta activitat només s’hi pot aportar compostatge o matèria per a compostatge de les 

instal·lacions de l’avícola Vilamajó.  

Intervé, el Sr. Josep M. COTS, portaveu del Grup municipal d’O2015, per destacar que el 

seu grup votarà en contra, entenent que una planta de compostatge i més amb la 

proximitat que hi haurà amb el nucli habitat, es un tema de consideració i no només 

subjectat a una decisió del Ple Municipal, sinó que s’hauria de fer una exposició pública 

més àmplia i hauria de ser objecte de debat. Entenen que en aquest cas acceptem un 

pla urbanístic, que no és la planta en sí, i que l’equip de govern ja prendrà les mesures 

adequades però també entenen que es dóna el permís perquè sigui aquella la localització 

i per tant, no estem segurs que estigui tècnicament confirmat que aquella sigui la millor 

localització que pugui tenir una planta de compostatge, més quan ens varem assabentar 
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ahir que és una planta de compostatge a l’aire lliure. Aquest és un país de vent i és molt 

fàcil que tant la flaire com les partícules es posin en moviment a l’aire i arribin 

perfectament a les parts habitades del municipi. Segons el Sr. COTS, val la pena pensar i 

tenir en compte on localitzem aquest tipus de plantes. Als estius, sobretot als vespres, 

tenim les finestres obertes i de seguida ens adonem si algú ha tirat purins. Si ara tenim 

contínuament funcionant una planta de compostatge, ens pregunten si aquesta qüestió 

ha estat ben valorada i pensada i com que no tenim aquesta seguretat, votaran que no. 

 

VIII. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES 

ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“Per l’alcaldia el 27 de maig de 2013, s’ha acordat iniciar l’expedient de modificació de 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les estades a la Llar d’Infants, per 

l’Ajuntament o per l’entitat publica empresarial BSM, encarregant al secretari interventor 

municipal l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir. 

El RDL. 2/2004, 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. 

Atès que en aquesta modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per estades a la Llar 

d’Infants, es donen els requeriments de l’article 25 de la RDL 2/04 (modificat per la Llei 

16/12), que fan innecessari l’informe tècnic-economic, donat que no ens trobem davant 

d’una reducció substancial dels costos del servei, sinó d’una revalortizació d’un 2,2% de 

les tarifes (arrodonida a l’enter) de l’ordenança, excepte en un epígraf. 

El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 27/05/13, 

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 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
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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.” 

 

IX. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE L’ESCOLA 

DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“Per l’alcaldia el 4 de juny de 2013, s’ha acordat iniciar l’expedient de modificació de 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música, servei 

prestat per l’Ajuntament o per l’entitat publica empresarial BSM, encarregant al secretari 

interventor municipal l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir. 

El RDL. 2/2004, 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. 

Atès que en aquesta modificació de l’OF de la taxa pels ensenyaments de l’Escola de 

Música, es donen els requeriments de l’article 25 de la RDL 2/04 (modificat per la Llei 

16/12), que fan innecessari l’informe tècnic- econòmic, donat que no ens trobem davant 

d’una reducció substancial dels costos del servei, sinó en una correcció a l’alça o a la 

baixa de certes tarifes, o en fixació de tarifes per assignatures de nova creació. 

El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 04/06/13, 

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

taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música, a fi d’adequar els imports d’aquestes 

estades als costos del servei. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa que a continuació es relaciona: 

O. F. Núm. 27, Taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música. 

Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, els qui tinguin un 

interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de 

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

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 

període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text 

íntegre de les modificacions efectuades.” 

 



 20130612 ACTAPLE mod poum 

 

11 

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 ARAGONCILLO portaveu del Grup municipal d’UMdC, per 

a demanar al secretari si els podria fer arribar el detall de totes les quotes.  

 

X. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/13. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“Davant la presentació en el departament d’Intervenció de certes factures corresponents 

a l’exercici 2012, que no s’han pogut liquidar durant aquell període, corresponents a 

despeses contretes sense la consignació necessària suficient. 

Atès l’informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la legislació aplicable per 

procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits pertanyents a un exercici anterior, 

per tal d’aplicar-los al pressupost vigent. 

Atès l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis 

anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, 

és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la 

seva realització. 

En atenció al que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord següent: 

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 19.171,40 €, corresponents 

a l’exercici 2012 que es relacionen en document que figura a l’expedient, i quin 

desglossament per partides és el següent: 

Partida pressupost import 

011-310 00 19.171,40 

Total 19.171,40 

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, els corresponents crèdits 

per import total de 19.171,40€, amb càrrec a les partides descrites, a les quals es 

realitzarà la retenció de crèdits corresponent.” 

 

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. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP, per a preguntar per quin 

motiu no es va poder incloure aquest import a l’exercici anterior.  

El Sr. ENRIC ESCOLÀ, secretari, respon perquè va ser un crèdit sobrevingut, d’interès 

variable i no sabien exactament el seu import. 

 

XI. ASSIGNACIÓ DE NOM A UN CARRER DE BELLPUIG. 
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“Atesa l’existència d’una via pública sense nom dins del casc urbà de Bellpuig, 

parcialment desenvolupada, la qual, una vegada s’hagi urbanitzat completament, tindrà 

un traçat que s’iniciarà sota del Replà de l’Església, fins entroncar finalment amb el 

carrer de la Costa de Sant Jordi. 

Donat que es considera convenient que la totalitat de carrers de la localitat tinguin una 

denominació, a efectes de facilitar les comunicacions, les inscripcions registrals, etc, i 

que s’ha mantingut una reunió amb els veïns afectats, els quals han donat la seva 

conformitat a la denominació proposada. 

Vist tot això, i donat que es considera necessari procedir a l’assignació de nom a aquest 

vial, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

1. Atorgar la denominació oficial de Carrer La Bassa, a la via pública desenvolupada 

parcialment, que discorrerà des de sota del Replà de l’Església, fins a entroncar amb el 

carrer de la Costa de Sant Jordi. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant anunci 

publicat al Butlletí Oficial de la Província i als taulers d’edictes, i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Bellpuig, als efectes de que els interessats puguin presentar les 

al·legacions o reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest termini sense 

reclamacions, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense que calgui adoptar cap 

altre acord. 

3. Aprovat definitivament l’expedient, es notificarà l’acord a les administracions públiques 

interessades, i a les entitats, empreses i organismes que puguin resultar afectats (INE, 

Correus, Registre de la Propietat, Gerència Cadastral). 

4. Facultar l’alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de tots aquells 

documents que siguin necessaris per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la 

seva efectivitat i la dels acords adoptats.” 

 

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. Ramon TORRES BOSCH, regidor del grup municipal CiU, per destacar que 

alhora d’escollir el nom es va tenir contacte amb els veïns del carrer i a més a proposta 

del Sr. Cots es va decidir allargar el carrer dins sota el Replà de l’Església.  

El Sr. Josep M. COTS CAIMONS, portaveu del grup municipal d’O2015, assenyalà que el 

seu grup celebra el sistema de la consulta als veïns però que potser, fins i tot seria 

interessant consultar a la resta de municipi per que la gent pugui fer propostes de noms 

de carrers per tenir més opcions de cara a properes obertures de carrers.  

Pren la paraula l’alcalde, Salvador BONJOCH I GUIM, i explica que sempre s’ha reunit als 

veïns en aquests casos i que en el present cas, s’ha recuperat un nom antic del poble.  
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El Sr. COTS explica que en el cas de la plaça del Cau no hi va haver consulta amb els 

veïns.  

L’alcalde respon que en aquell cas el nom de la plaça va ser arrel d’una proposta d’un 

regidor d’Esquerra d’aquell moment, concretament del Sr. David Poca, i que es va 

aprovar en el Ple Municipal. 

 

XII. PETICIÓ DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE VARIANT DE BELLPUIG, VIAL DE 

CONNEXIÓ ENTRE LA LP 2041 I LA C 233. 

 

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, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

Vots en contra: 2, dels regidors Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del 

Grup municipal d’O2015. 

 

Acord: Aprovar, per majoria absoluta, la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 

 

“A principi dels anys 2000 es van executar les obres de les variants de Bellpuig, 

concretament la variant de la C-233, de Bellpuig – Borges Blanques – Flix (variant de 

Vilanova de Bellpuig), i de la LP 2041, de Bellpuig – Preixana (variant de Preixana). 

L’any 2006, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya (actual Departament de Territori i Sostenibilitat),  va elaborar i aprovar el 

projecte anomenat “Vial de connexió entre la LP 2041, la LP 2015 i la C 233, tram 

Bellpuig -Belianes- Preixana”, amb un pressupost de 2.865.622,38 €. 

Aquest projecte, pel seu traçat, va ser desestimat per part municipal, demanant que es 

redactés de nou, però centrat exclusivament en la variant d’enllaç entre la carretera LP 

2015, Bellpuig – Belianes, fins enllaçar amb la variant de la C 233 (Bellpuig – Borges 

Blanques, – Flix), projecte que es troba actualment en fase d’elaboració. 

Tenint en compte que posteriorment s’ha aprovat el POUM de Bellpuig, on ja figura el 

traçat definitiu de la totalitat de la variant de Bellpuig, des de la LP 2041 fins a la C 233, i 

considerant oportú completar tot el traçat de dites variants de Bellpuig amb aquest nou 

disseny del POUM, de tal forma que s’enllaçaria i tancaria la circumval·lació de Bellpuig. 

Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

1. Demanar al Servei de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, que en mesura de les seves disponibilitats econòmiques 

procedeixi a completar el projecte de variants de Bellpuig, amb el traçat des de l’actual 

LP 2041 (Bellpuig – Preixana), fins al seu enllaç amb la variant en projecte, de la LP 2015 

(Bellpuig - Belianes) a la C 233 (Bellpuig – Borges Blanques, – Flix, variant de Vilanova 

de Bellpuig). 

2. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Servei de 

Carreteres de Lleida. 

3. Facultar l’alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de tots aquells 

documents que siguin necessaris per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la 

execució dels acords adoptats anteriorment.” 

 

INTERVENCIONS: 
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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. Josep M. COTS CAIMONS portaveu del Grup municipal d’O2015, per 

expressar la seva opinió totalment en contra entenent que aquesta variant al POUM es 

marca amb línia discontinua però no és una variant projectada, sinó que és una variant 

que a petició del consistori es podrà posar en marxa. Destaca que en el seu moment ja hi 

va haver veus que es van manifestar en contra d’aquesta variant, des del punt de vista 

ecològic i paisatgístic, ja que aïlla al poble de Bellpuig dels seus entorns rurals i no 

urbanitzats i això, tant per la fauna com per les persones, pot suposar un obstacle molt 

important. En aquests moments, l’única sortida que no estarà marcada per un talús de 

carretera serà aquesta sortida entre Preixana i Belianes i no veuen cap necessitat de fer-

la. Assenyala que al seu grup li agradaria veure algun estudi que digués que la quantitat 

de trànsit que hi ha de Belianes per utilitzar aquesta variant, si és suficientment 

important com per justificar-la. En tot cas, el que pot suposar fer-la és que la gent de 

Belianes no hagi d’entrar a Bellpuig i vagi directament cap a Tàrrega. Destaca que el seu 

grup veu que en aquests moments hi ha altres prioritats per part del govern de la 

Generalitat i del propi Ajuntament, abans que aquesta.  

La Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP, intervé per a destacar que no 

entén si aquesta variant estava dissenyada o no inicialment. 

L’alcalde pren la paraula per a contestar que realment aquesta variant estava dissenyada 

al primer POUM que es va redactar amb l’anterior govern de CiU. Aquesta variant 

enllaçaria la carretera de Vilanova amb la de Belianes i amb la de Preixana i amb la resta 

de variant ja feta que enllaça amb la N-II. 

La que enllaça la carretera de Vilanova amb la de Belianes ja estaria feta, donat que ja 

tenia partida pressupostaria, però l’antic consistori va creure oportú canviar la ubicació 

d’aquesta variant i van començar un projecte que ha quedat aturat per l’actual situació 

econòmica. Segons l’alcalde s’ha de tenir present que per Bellpuig passa molt trànsit i 

molts camions pels seus carrers, com ara pel Ramon i Cajal. Pensem que és molt 

important acabar aquesta variant, per tal de treure tot el trànsit pesat de dins de la 

població. Tot i tenir pros i contres, pensem que la variant és una millora en tots els 

aspectes per Bellpuig, guanyant qualitat, en quan a trànsit pesat.  

El Sr. COTS, del grup municipal d’O2015, pren de nou la paraula per destacar que creuen 

que veritablement la variant que ha de treure el trànsit del mig del municipi és la de 

Belianes a Vilanova, no la de Belianes a Preixana. Segons el Sr. COTS, la majoria de 

camions que venen de Belianes van direcció Ramon i Cajal no cap a l’Av. Preixana. Des 

del seu punt de vista, aquest projecte es pot estalviar, perquè no és necessari, i perquè 

consideren que té més punts de vista negatius que positius.  

La Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES, del Grup municipal d’UMdC, fa referència 

que a part dels camions d’Arenes Bellpuig (als que s’ha fet referència algun cop quan 

s’ha parlat de trànsit pesat) hi ha una gran quantitat de camions de ceràmica, pinsos, 

farina i altres que enllacen cap a Tarragona, que es podrien desviar del municipi.  

El Sr. COTS, insisteix que aquest transit podrà passar per la variant de Vilanova a 

Belianes. Amb aquesta variant es soluciona aquest trànsit pesat i al seu entendre no cal 

el tram de Belianes a Preixana.  

Pren la paraula el Sr. Ramon TORRES BOSCH, per destacar que aquesta variant ja estava 

projectada i amb la partida assignada, i a Bellpuig no li costava res. El que s’ha guanyat, 

al ser desplaçada més lluny, és que l’impacte acústic pel municipi és menor. Tal i com 

estava projectada, Bellpuig la va perdre, perquè en aquells moments, el consistori que hi 

havia no la va voler fer. Destaca que no es pot anar contra corrent i que avui en dia tots 
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els municipis fan la seva variant per treure el trànsit pesat de la població. Considera que 

no és tant desastrós com opina el Sr. COTS fer aquesta variant.  

El Sr. COTS diu que no sempre s’ha d’anar a favor de la corrent i que està clar que tenen 

visions diferents. Li és igual si el municipi no ha de fer la despesa, perquè en tot cas 

l’haurà de fer el país i el municipi n’és corresponsable de la seva economia. Fer-la perquè 

ens ho paguen, diu, no és una mesura responsable ni sostenible.  

L’alcalde diu que és evident que tenen punts de vista diferents i que consideren que fer-

la és més positiu que negatiu, i que en tot cas, en la propera legislatura, ja ho podran 

canviar si governen. 

 

XIII. APROVACIÓ D’UN CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 

ORDINÀRIA, I MANTENIMENT DEL CIRCUIT DE CATALUNYA DE MOTOCRÒS. 

RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

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

 

“Vista la resolució de l’alcaldia de 30/04/2013. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, es 

considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, 

d’acord amb el que preveu l’article 52 i 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC).  

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER. Ratificar la resolució d’alcaldia esmentada, el text de la qual es transcriu a 

continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva 

efectivitat: 

“RESOLUCIÓ 26/2013 

APROVACIÓ D’UN CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ ORDINÀRIA, I 
MANTENIMENT DEL CIRCUIT DE CATALUNYA DE MOTOCRÒS. 
Atès que l’Ajuntament de Bellpuig i el Circuit de Motocròs de Catalunya SL, col·laboren en la gestió 
ordinària del circuit de Bellpuig, i en l’organització de proves esportives. 
Atès que durant l’any 2012, el funcionament del circuit de motocròs de Catalunya de Bellpuig va 

experimentar una important reestructuració, amb la dissolució del seu Consorci, i la transformació 
de l’òrgan instrumental i de gestió que en depenia, la societat pública Circuit de motocròs de 
Catalunya, de SLU en SL, amb la participació directa de les tres entitats públiques fundadores 
(Secretaria General de l’Esport, Diputació de Lleida, i Ajuntament de Bellpuig), que s’ha subrogat 
en tots els drets i obligacions que ostentava el consorci. 

Atès que com a mesura d’eficiència i estalvi, es va resoldre els contractes del personal que 
treballava per a la societat, i a partir d’aquell moment la societat actua sense personal, i 

l’Ajuntament de Bellpuig, amb la seva plantilla, qui s’ocupa de les tasques ordinàries de la societat i 
del circuit, com ara la seva gestió i administració, i el manteniment d’edificis, locals, i instal·lacions. 
Atès que les entitats han acordat regular mitjançant conveni l’encàrrec de gestió a l’Ajuntament del 
nou funcionament de l’empresa pública, comprenen els treballs d’administració ordinària de la 
societat, i el manteniment de les seves d’edificis, locals, i instal·lacions, tot fixant la corresponent 
compensació econòmica. 
Atès l’anterior, i en ús de les competències que m’atorguen la normativa vigent, RESOLC: 
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1. Aprovar un conveni a signar amb el Circuit de Catalunya de Motocròs SL, en el qual es 
determina l’encàrrec de gestió a l’Ajuntament de Bellpuig dels treballs d’administració ordinària de 

la societat, i el manteniment dels seus edificis, locals, i instal·lacions, i fixant-ne la compensació 
econòmica. 
2. Autoritzar a bastament a l’alcaldia, per tal que pugui procedir a la signatura d’aquell conveni. 
3. Aquesta resolució serà ratificada pel Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri.” 

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. Josep M. COTS CAIMONS portaveu del Grup municipal d’O2015, per 

destacar que els sembla bé, però que es pregunten si aquest conveni no hauria d’anar 

acompanyat d’un pla d’activitat, en el sentit de qui es fa càrrec de l’organització de 

proves. 

Respon el secretari, Sr. ENRIC ESCOLÀ, destacant que l’Ajuntament es cuida de la 

comptabilitat, de la documentació i manteniment ordinari. No organitza proves, això ho 

fa la SL, a través d’un altre conveni que es va firmar amb el Moto Club Segre.  

El Sr. COTS pregunta si la SL té cap compromís anual per la realització de proves.  

Respon l’alcalde, Sr. BONJOCH, assenyalant que en cada moment els membres de la SL. 

decidiran quines són les activitats que tindran lloc al circuit i quina partida 

pressupostaria hi destinen.  

La Sra. RAMONA CREUS ARAGONCILLO comenta al Sr. COTS que ahir els varen donar 

aquest conveni i pregunta a l’alcalde si hi ha la possibilitat de tenir el conveni que es va 

firmar amb el Moto Club Segre.  

L’alcalde respon que aquest és un conveni que té una altra empresa amb el Moto Club, 

no l’Ajuntament però que es preguntarà.  

 

XIV. COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 308/2013. 

RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“Vista la resolució de l’alcaldia de 20/05/2013. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, es 

considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, 

d’acord amb el que preveu l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER. Ratificar la resolució d’alcaldia esmentada, el text de la qual es transcriu a 

continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva 

efectivitat: 
“RESOLUCIÓ 30/13 
COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 308/2013. 
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Aquest Ajuntament el dia 20 de maig de 2013 ha rebut una comunicació de la resolució dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, posant de manifest la interposició per part de la 

Confederació Hidrogràfica del Ebro del recurs contenciós administratiu 308/2013, en oposició a 
l’acord de la Junta de Govern local de data 17 d’abril de 2012, d’Aprovació de llicència ambiental a 
favor del Sr. Manuel Molina Ortiz i M. Gràcia Herrera, Annex II.2, per exercir l’activitat de venda al 
detall de carburants, instal·lació de neteja de vehicles i botiga de conveniència. 
Atès que es considera necessari que l’Ajuntament de Bellpuig comparegui i sigui part de tots 
aquells procediments en els quals hagi estat demandat. 

Atès que l’exercici d’accions judicials i administratives i defensa de les resolucions que afecte 
l’ajuntament correspon a l’alcalde en matèries de la seva competència. 
De conformitat al que preveuen els articles 21.1.k) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) i 54.3 del RD legislatiu 781/1986, Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, l’exercici d’accions jurisdiccionals i administratives correspon a l’Alcalde 
de l’Ajuntament en matèria de la seva competència, previ informe del secretari de l’Ajuntament, el 

qual s’entén emès per la signatura d’aquesta proposta,  

RESOLC: 
PRIMER: Comparèixer i ser part l’Ajuntament de Bellpuig en el recurs contenciós administratiu 
308/2013, enviar l’expedient administratiu corresponent i encomanar la direcció jurídica al lletrat 
Sr. Josep Lluís Rodríguez, i Ros, i la representació qualsevol procurador que designi dir lletrat, dels 
que consten en l’escriptura de poder atorgada al seu dia, per considerar-lo l’adient en defensa dels 
interessos de municipals. 
SEGON: Trametre aquest acord al Jutjat referit i fer constar que les persones interessades són els 

Sr. Manuel Molina Ortiz i Sra. M. Gràcia Herrera, i l’Agència Catalana de l’Aigua, - Departament 
d’Autoritzacions d’Abocaments. 
TERCER: Notificar aquesta proposta, junt amb l’ofici del Jutjat a dites persones interessades i 
citar-los perquè en el termini de 9 dies puguin personar-se al jutjat referit com a demandants, amb 
l’advertiment que si es personen fora de l’esmentat termini, se’ls tindrà per part sense que per això 
s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment. Si no es personen, el procediment 

continuarà els seus tràmits sense que escaigui practicar-los cap altra notificació.  
QUART: Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que se celebri.” 
 

XV. COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 188/2013 ACA. 

RATIFICACIÓ. 
 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, Elisa 

LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 
“Vista la resolució de l’alcaldia de 21/05/2013. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, es 

considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, 

d’acord amb el que preveu l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER. Ratificar la resolució d’alcaldia esmentada, 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: 
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“RESOLUCIÓ 31/2013 
COMPAREIXENÇA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 188/2013 

Atès que el dia 30 d’abril de 2013 s’han rebut citació de l’Agència Catalana de l’Aigua, respecte de 
la resolucions dictada Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, posant de manifest la 
interposició d’un recurs contenció administratiu núm. 188/13, per part de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, contra la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de revisió de 
l'autorització d'abocament atorgada a l'Ajuntament de Bellpuig corresponent a l'abocament 
d'aigües residuals procedents del municipi de Bellpuig i tractades a l'EDAR de Bellpuig, Expedient 

AA2012000620, i obrint termini per poder comparèixer i personar-se en les interlocutòries com a 
demandats. 
Atès que es considera necessari que l’Ajuntament de Bellpuig comparegui en aquest recurs, donat 
que l’afecta directament. 
Atès que l’exercici d’accions judicials i administratives i defensa de les resolucions que afecte 
l’ajuntament correspon a l’alcalde en matèries de la seva competència. 

De conformitat al que preveuen els articles 21.1.k) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 

règim local (LRBRL) i 54.3 del RD legislatiu 781/1986, Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, l’exercici d’accions jurisdiccionals i administratives correspon a l’Alcalde 
de l’Ajuntament en matèria de la seva competència, previ informe del secretari de l’Ajuntament, el 
qual s’entén emès per la signatura d’aquesta proposta,  
HE RESOLT: 
PRIMER Comparèixer i ser part l’Ajuntament de Bellpuig en el recurs contenciós 188/13, presentat 
per la Confederación Hidrográfica del Ebro, contra la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 

revisió de l'autorització d'abocament atorgada a l'Ajuntament de Bellpuig corresponent a 
l'abocament d'aigües residuals procedents del municipi de Bellpuig i tractades a l'EDAR de Bellpuig, 
Expedient AA2012000620, designant com a lletrat al Sr. Josep Lluís Rodríguez i Ros, i la 
representació a qualsevol procurador que designi dir lletrat, dels que consten en l’escriptura de 
poder atorgada al seu dia. 
SEGON: Realitzar els tràmits que calguin per a l’efectivitat d’aquesta resolució. 

TERCER: Donar-ne compte al Ple, per a la seva ratificació.” 
 

XVI. INFORME DEL 1R TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 

15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 

COMERCIALS. 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament respecte del compliment dels terminis de 

pagament de les obligacions a 31 de març de 2013. 

D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 

comercials; els tresorers, o en el seu defecte, els interventors de les Corporacions Locals 

han d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels 

terminis de pagament estipulats en la mateixa llei. 

Aquest informe inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les 

quals s’estigui incomplint els següents terminis de pagament: 

 

 

Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i 

al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

S’informa per trimestres naturals, en aquest cas el venciment 31 de març de 2013 en 

funció de les factures no pagades dins de termini establert. 

D’’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat de les operacions comercial, en data 31 de març de 2013 l’import de les 

obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 200.4 de la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic són: 

Factures o documents justificatius pendents de pagament a factures Import total 

De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2013 
 
30 dies 
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final del 1 trimestre 2013 

Fora de període establert (mitjana: 69 dies excedits) 79 34.286,37 

A continuació es dona compte de l’informe d’Intervenció de les factures que han estat 

registrades des de fa més de 3 mesos i no s’ha tramitat el reconeixement d’obligació a 

data de referència: 

En compliment de l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en operacions comercials es dóna coneixement al Ple de l’informe d’Intervenció 

sobre la existència de relació de factures o documents justificatius respecte dels quals 

han transcorregut tres mesos des de la seva anotació al registre i no s’han tramitat els 

corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 

gestor l’absència de la seva tramitació. 

Aquest informe s’ha de publicar en el termini de 15 dies a comptar des d’aquesta sessió 

plenària, per total de relació de factures i agrupant-se segons l’estat de tramitació. 

En aquesta qüestió l’informe d’intervenció específica: 

“Pel que fa a les obligacions de la intervenció d'emetre informe al Ple, s'adjunta al 

present informe una relació de les factures en les quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin tramitat o 

acordat l’aprovació) de l'Entitat Local a 31 de març de 2013. 

En aquest darrer trimestre, el llistat recull un total de 0 factures que al final del quart 

trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre 

de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 

l'obligació, per un import total de 0,00 €.” 

 

XVII. MOCIÓ DE REBUIG DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 

SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 10, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

Abstencions: 1, de la regidora Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 

l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.  

La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, 

el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest 

avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya 

sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi d’autonomia local que la 

Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 

garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc respecta les competències 

que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona. 

Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi 

econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra 
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l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a 

la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que 

pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats 

territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des 

d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant 

l’actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat 

del món local en general i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions 

Locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del 

deute públic. 

Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat 

ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del 

deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de 

salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del 

deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de 

l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i 

del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i en canvi 

no ha afrontat cap reforma important de la seva pesada estructura. 

Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que 

s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis 

que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar 

acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels 

darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la 

ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt 

de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals per 

què difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la 

problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. 

L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els 

seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus 

municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un 

millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els 

electes locals. 

Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de 

diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis 

l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de 

qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, 

primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com 

defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments 

són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat, i on les 

persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que més ràpidament 

respon als requeriments de la  ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis són 

una peça bàsica pel  desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida del 

ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de 

Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els 

regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que 

són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels 

electes locals compaginen la seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns 

sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits 

municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel 

funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests 

electes a les seves viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la 

seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les 



 20130612 ACTAPLE mod poum 

 

21 

inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de 

recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat. 

La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels 

ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei 

del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de l’estat, 

expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol 

executar el Govern de l’Estat.  

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

Primer. Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.  

Segon. Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple 

actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica 

involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors 

desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i 

veïnes. 

Tercer. Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no 

només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per 

prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha 

de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. 

Quart. Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és 

hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però 

també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ ho amb rigor, coneixement de la 

complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur. 

Cinquè. Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat 

de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut 

d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 

Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 

Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 

de Municipis de Catalunya.” 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

Intervé la Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP, per destacar que en 

aquesta votació s’abstindrà ja que tot i que entén que es tracta d’una proposta molt 

complexa i que genera moltes incerteses per a l’administració local també és cert que la 

necessitat d’una reforma, per tal de solucionar duplicitats que actualment existeixen.  
 

XVIII. ADHESIÓ A LA MOCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 

SOBRE LA SITUACIÓ DEL MÓN LOCAL I LA SEVA CAPACITAT DE PRESTACIÓ DE 

SERVEIS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 10, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

Abstencions: 1, de la regidora Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
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“Atès que s’ha rebut l’acord de la Diputació de Lleida de 9 de maig de 2013, referent a 

l’aprovació pel plenari d’aquella corporació provincial, d’una moció sobre la situació del 

món local i la seva capacitat de prestació de serveis, i vista la importància de l’assumpte, 

es considera necessari acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament a aquell acord provincial. 

Per això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
1.- Adherir-se expressament a la declaració institucional de la Diputació de Lleida, sobre 

l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que 

tot seguit es transcriu: 
“Moció sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis 
En la sessió núm. 10 de 9 de maig de 2013 (DSPC-P 16) del Ple del Parlament de Catalunya es va 
aprovar una moció sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis que 

insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir que els ajuntaments continuïn essent prestadors de serveis públics, atès que 
l’experiència ha demostrat que els presten amb qualitat, proximitat i gran eficiència econòmica, 
sens perjudici que es creïn nous elements de millora que continuïn garantint els serveis de qualitat 
als ciutadans i que l’Administració local continuï assolint els millors nivells d’eficiència. El repte i el 
compromís dels ajuntaments catalans en aquest període excepcionalment difícil i marcat per les 
restriccions pressupostàries és garantir els serveis públics en condicions d’equitat. El món local ha 

abanderat la defensa dels serveis públics i ha fet que els ciutadans hagin pogut accedir en igualtat 
de condicions a equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus, i ha ofert també 
polítiques actives de lluita contra l’atur i les respostes d’urgència a l’emergència social, tot 
mantenint la cohesió social i la convivència als diversos pobles i ciutats. 
b) Comunicar als ens locals, en el termini d’un mes, que poden consultar al web del Departament 
d’Economia i Coneixement els deutes que la Generalitat i totes les entitats i organismes que 
formen el seu sector públic tenen reconeguts a favor dels ajuntaments. Pel que fa als convenis 

signats entre la Generalitat i els ens locals, es faran efectius en llur totalitat en el moment que la 
situació financera de la Generalitat millori, sens perjudici que en l’actualitat, i a mesura que es 
pugui, s’hi doni compliment al més aviat possible. 

c) Acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2013 amb un calendari 
de pagament dels deutes pendents amb els ens locals que prioritzi els pagaments pendents perquè 
es facin efectius en el termini més curt possible des de l’aprovació dels pressupostos. 
d) Elaborar de manera urgent una llei de finances locals de Catalunya que desplegui el capítol 3 del 

títol VI de l’Estatut d’autonomia. Aquesta llei ha de tenir com a eix rector un model de finançament 
incondicionat d’acord amb el que estableixen els principis estatutaris, i ha de garantir l’autonomia 
local i no basar-se exclusivament en els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Els treballs s’han d’iniciar paral·lelament a la tramitació de la Llei de governs locals. 
e) Distribuir, al més aviat possible, els recursos entre les administracions locals per a destinar-los a 
la promoció turística, atès que el 30 d’abril es va aprovar el decret que desplega el Reglament del 

Fons per al foment turístic. 
f) Fer efectius, al més aviat possible, els acords signats amb les diputacions en el Pla extraordinari 
d’assistència financera local, consistents en un préstec a la Generalitat de dos-cents onze milions 
d’euros, i que instaven el Govern a retornar aquest préstec abans de la fi del 2012. 
g) Reclamar de manera contundent el deute de l’Estat amb el Govern de Catalunya. En cas de 
pagaments parcials d’aquest deute, el Govern tindrà en compte la important funció social que fan 
els governs locals a l’hora de liquidar els pagaments pendents. 

h) Elaborar una llei de governs locals que es basi en el reconeixement del paper de poder públic 

territorial dels ens locals, en el reforç de l’autonomia local i en la garantia de l’exercici de llurs 
competències, i no únicament en l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària. 
Per tot l’exposat més amunt,   
S’ACORDA 
a) La Diputació de Lleida, per tot allò que afecti al territori de la seva demarcació, s’adhereix a la 

moció sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis que va aprovar 

el Parlament de Catalunya en la sessió núm. 10 de 9 de maig de 2013. 
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b) La Diputació de Lleida comunicarà aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol, als ajuntaments de la demarcació de Lleida i a la Mesa i tots els 

grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
 

XIX. MOCIÓ EN CONTRA DE LA NOVA LLEI SOBRE LA LLENGUA ARAGONESA 

PRÒPIA DE L'ÀREA ORIENTAL (LAPAO) 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

“El Parlament aragonès ha aprovat una llei de llengües que vol donar una nova 

denominació al català, i al mateix temps, pretén anomenar l’aragonès com a “Llengua 

Aragonesa Pròpia de les Àrees Pirenaica i Prepirenaica” (LAPAPYP). 

L'Aragó té una realitat lingüística trilingüe reconeguda internacionalment per la 

comunitat científica. Aquesta llei perjudica a tots els centres educatius amb un projecte 

bilingüe o trilingüe ja que la llengua catalana té amenaçada la seva pervivència en 

aquests i l'impacte social que això pot comportar. 
L'aprovació d'aquesta llei comporta un detriment de l'estatus legal de la llengua, dels 

drets lingüístics de les persones catalanoparlants i de la normalització de la llengua en 

l'ensenyament, la comunicació i el seu ús social a la Franja. 

Així doncs, el govern de l’Aragó pretén amagar darrera d’aquesta nova categoria una 

realitat evident com és el fet que els ciutadans de la franja utilitzen de forma 
normalitzada i sense cap problema el català com a llengua d’interrelació i ús diari. 

L'anterior Llei de Llengües reconeixia l'existència de catalanoparlants a la Franja i 

potenciava la promoció i protecció del Català. La voluntat del govern d’Aragó s’emmarca 

dins de totes unes actuacions que ha realitzat i seguirà realitzant el Partit Popular i el 

govern de l’Estat per reduir la importància, presència i significació del català arreu dels 

països catalans. 

Aquesta intenció és prou evident ja que el mateix ministre Wert va verbalitzar la 

voluntat d’espanyolitzar els nens catalans i per tant de reduir l’aprenentatge del català i 

el seu ús normalitzar com a llengua vehicular. A les Illes Balears, el govern del president 

Bauzà va presentar un projecte de modificació de la funció pública que establia el català 

com un mèrit i no un requisit en les proves d’accés a aquesta, i al mateix temps al País 

Valencià, el govern de la comunitat ha dut a terme extensives campanyes per minvar 

progressivament l’ús i l’existència del català al seu territori. 

D’aquesta manera, la llei que vol aprovar el govern aragonès esdevé un nou cop envers 

la llengua catalana, una llengua que va néixer entre els segles VIII i X a cavall dels 

Pirineus i que avui en dia esdevé la novena llengua de la Unió Europea i que parlen més 

de 13 milions de persones. Per aquest fet, per la seva història, normalització i cultura no 

podem permetre que es continuïn produint aquestes actuacions que només pretenen 

crear conflictes allà on no hi són per treure’n un rèdit polític i social entre aquells que 

volen estendre la concepció compartida que el català és una llengua d’ús residual i 

d’imposició. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents acords: 
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1.- Manifestar públicament el seu rebuig cap al projecte de llei de llengües que ha 

aprovat el govern de l’Aragó i que estableix la denominació del català amb una nova 

denominació. 

2.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que iniciï els mecanismes necessaris 

per preservar la denominació del català a l’Aragó i el seu ús normalitzat entre els 

ciutadans de la franja. 

3.- Notificar els presents acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a 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 el Sr. Josep M. COTS CAIMONS, portaveu del Grup municipal d’O2015, per 

assenyalar que l’únic que els sap greu és que s’hagi donat un caire d’oficialitat a aquesta 

denominació tant absurda i proposa una esmena perquè no aparegui això de “sobre la 

llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” perquè creu que li donem una realitat que no 

té. Rebutgen la denominació fins i tot alhora de denominar la moció que fem. Entén que 

és una moció que deu estar circulant però en la mesura que puguem l’hem de modificar i 

hem de dir “contra la nova denominació que es vol donar al català”. També interpel·la a 

la representant del Partit Popular per a veure que li sembla aquesta qüestió i alhora que 

parli amb els seus col·legues de l’Aragó i que posin una mica de sentit comú. Des del 

punt de vista científic és tant absurd i demagògic que no ho pot ser més. A Catalunya 

només fa que tirar pedres a la teulada del PP, si no en tenen prou.  
 

XX. MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ ALS AFECTATS PER 

PROCESSOS D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L'IMMOBLE EN PAGAMENT 

DEL DEUTE HIPOTECARI D'HABITATGES DE RESIDÈNCIA ÚNICA I HABITUAL 

QUE RESULTEN OBLIGATS Al PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Josep Maria GREOLES MASA, 

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

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

Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015, i Sra. 

Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP. 

 

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

 

“INTRODUCCIÓ 

És un fet manifest que des de l'inici de la crisi centenars de milers de famílies han 

arribada a situacions límit que, en molts casos, no els permet cobrir les seves necessitats 

més bàsiques. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial entre 2007 i 2010, al Estada 

Espanyol, es va registrar una xifra aproximada de 300.000 execucions hipotecàries. Una 

realitat que ha anat en augment. Només en els mesos de gener a març del 2012 el 

nombre aproximada d'execucions fregava els 25.000. Segons l'informe presentat pel 

Col·legi de Registradors d'Espanya l'onze d'abril de 2013, només durant l'any 2012, la 

banca es va quedar amb 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits, el que 

suposa una mitjana de 115 desnonaments per dia hàbil. 
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En aquest context milers de famílies s'enfronten, no només, a la pèrdua del seu 

habitatge sinó també a una condemna econòmica de per vida. Un cop interposada la 

demanda per part de l'entitat bancària s'inicia el procés d'execució, davant del qual 

només es poden al·legar unes escasses causes taxades d'oposició, que acabarà amb la 

subhasta de l'habitatge. Quan la subhasta queda deserta, com succeeix en la majoria de 

casos des de l'inici de la crisi, l'executant s'adjudica l'immoble per un 60% del valor de 

taxació a efectes de subhasta i segueix reclamant el deute (principal, interessos i costes 

judicials) a les persones en situació d'insolvència i les seves eventuals avalistes. Així 

doncs aquests milers de famílies estan sent condemnades vitalíciament a l'exclusió social 

i l'economia submergida per una legislació anòmala, que no té comparació als països del 

nostre entorn. Tot això fa que les conseqüències de la crisi es carreguin sobre la part 

més vulnerable del contracte hipotecari mentre les entitats financeres, en gran mesura 

responsables d'aquesta, reben ajudes milionàries sense assumir cap responsabilitat. Fet 

del tot inadmissible en un Estada autodenominat social i democràtic de dret per la seva 

Constitució. 

A vegades, algunes d'aquestes famílies aconsegueixen evitar la condemna financera 

forçant al banc a acceptar l'habitatge com a dació en pagament i que amb la seva 

recepció cancel·li el deute. Tant si això es produeix com si s'arriba a l'execució, quan el 

banc s'adquireix el immoble qui perd el seu habitatge ha d'abonar l'Impost sobre 

l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (en endavant IIVTNU), també 

conegut com Plusvàlua, al seu ajuntament. En produir una transmissió d'un terreny urbà 

a títol onerós es produeix el fet imposable d'aquest tribut i el transmetent (executat o 

donatari) es converteix en subjecte passiu d'acord amb l'article 106.1.b del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals (en endavant LRHL). Vista la situació en què es troben les famílies que pateixen 

aquests processos aquestes haurien de ser objecte d'una especial atenció en l'àmbit de 

les polítiques públiques i no les obligades a suportar un tribut, l'import del qual és 

bastant substanciosa en la majoria dels casos i de difícil assumpció donades les seves 

circumstàncies. 

El Reial Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 

sense recursos, va addicionar un punt 3 a aquest article 106 que va establir un canvi en 

el subjecte passiu en el tribut en qüestió pel que en els casos de dació en pagament el 

subjecte passiu substitut passa a ser l'entitat adquirent sense possibilitat de repercutir. 

Ara bé aquest Reial decret exigeix unes condicions molt restrictives, tant en el relatiu al 

hipotecat que transmet com en el preu màxim d'adquisició de l'immoble, que fan que 

normalment aquest canvi en el subjecte passiu no es produeixi. 

Per això, en la generalitat dels supòsits, donataris i executats resulten obligats a la 

liquidació de l'impost malgrat haver perdut el seu habitatge i no haver experimentat, de 

facto, cap increment de valor al seu patrimoni. De tot el que s'ha exposat anteriorment 

s'arriba a la determinació que en aquests supòsits la liquidació de l'IIVTNU constitueix un 

cas flagrant d'injustícia tributària. 

Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels 

següents acords per part del Ple municipal: 

Primer.- Instar el Govern de l'Estada Espanyol a completar la modificació de l'article 106 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, en el sentit de fer extensiva, la modificació introduïda per l'article 9 

del Reial decret llei 6 / 2012, per la qual el subjecte passiu substitut del contribuent 

passa a ser l'entitat adquirent de l'immoble, a totes les adjudicacions hipotecàries 

d'habitatge únic i habitual i els lliuraments d'aquestes com a dació en pagament, ja sigui 

a través de la figura de dació en pagament com de compra-venda extintiva del deute. De 

manera que s'atribueixi la condició de substitut del contribuent, sense possibilitat de 
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repercussió, al creditor de la hipoteca que rep l'immoble en pagament del deute o s'ho 

adjudica en un procés d'execució, alliberant així al subjecte passiu de la càrrega de 

sufragar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

Segon.- Habilitar una partida pressupostària destinada a una línia d'ajudes que s’atorguin 

als que esdevenen subjectes passius de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana com a conseqüència de dació en pagament, ja es realitzi a través 

de dació en pagament o de compravenda extintiva del deute, o execució hipotecària 

d'habitatge únic i habitual. De manera que el transmissor presenti l'autoliquidació sense 

ingressar l'import i sol·liciti, de forma immediata, l'ajuda corresponent que, quan se li 

adjudiqui, no li serà lliurada sinó que es destinarà al pagament del tribut. 

Tercer.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats 

municipalistes, al Parlament Autonòmic, al Consell de Ministres, als grups parlamentaris 

del Congrés i el Senat, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions de 

veïnals del municipi.” 
 

XXI. 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: 

- JGL de 13.05.13, conveni entre La caixa, La Joia d’Envellir i l’Ajuntament. 

- R. 21/13, 08.04.13, aprovació de la liquidació municipal 2012. 

- R. 22/13, 10.04.13, ordre execució retirada grua Pl. R. Folch. 

- R. 23/13, 12.04.13, declaració vehicle residu sòlid urbà. 

- R. 24/13, 25.02.13, concessió bestreta F. Perelló, premi Belles Arts 2013. 

- R. 25/13, 29.04.13, aprovació conveni obres, amb Circuit Motocròs de Catalunya, SL,. 

- R. 26/13, 29.04.13, aprovació conveni amb Circuit motocròs de Catalunya, SL, 

manteniment i gestió ordinària. 

- R. 27/13, 06.05.13, ordre execució treballs apuntalament Cal Esquius. 

- R. 28/13, 07.05.13. Expedient incorporació crèdits 1/2013. 

- R. 29/13, 16.05.13. Sol·licitud ajuts Departament Acció Social. 

- R. 30 i 31/13, 20 i 21.05.13. Compareixença recurs contenciós administratiu 308 i 

188/2013. 

- R. 32/13, 21.05.13. Contracte menor implantació d’una OMAC. 

- R. 33/13, 22.05.13. convocatòria comissió especial de comptes. 

- R 34/13, 3.06.13. declaració vehicle com a residus sòlid. 

- R. 35/13, 12.06.13, convocatòria Ple ordinari 12.06.13. 

- R. 36/13, 11.06.13, presentació recursos de reposició davant la CHE, cànon abocament 

d’aigües residuals. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

La Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, intervé per a fer una 

queixa o observació. Diu que dies enrere, quan es va fer la firma del conveni entre la SL. 

del circuit i el Moto Club Segre, els regidors de l’oposició de l’Ajuntament no hi van ser 

convidats. Pensa que era un acte institucional molt important i que hi haurien d’haver 

estat convidats.  

L’alcalde, Salvador BONJOCH, respon que va ser un acte organitzat des d’Esports i que 

els regidors de l’equip de govern tampoc hi van ser convidats. Diu que els regidors que hi 

havia, eren els que acostumen a ser-hi a la casa. Hi van anar el Ramon Torres i la Laura 

Teulé. Aquest era un acte que s’havia de fer a Barcelona, però que finalment el secretari 

general, Ivan Tibau, va decidir fer-lo a Bellpuig.  
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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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