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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, DEL 31 DE 

JULIOL DE 2013. 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 04/13 

Caràcter: ordinari 

Data: 31-07-2013 

Horari: de les 20,05 a les 21,05 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

Sra. Lidia PONS MONISTROL Regidora del grup CiU 

Sr. Josep M. COTS CAIMONS regidor, portaveu 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. 

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Sr. Josep M. GREOLES MASA Regidor del grup CiU 

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

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (12/06/13). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2012. APROVACIÓ. 

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM DE 

BELLPUIG. 

5. APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL 

PAU-12 DEL POUM I TRACTAMENT DE LA INDÚSTRIA EN FUNCIONAMENT DE “LA 

PREFERIDA, SA”. 

6. INFORME DEL 2N. TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 

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

COMERCIALS. 

7. MOCIÓ DE L’AMI D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 

8. MOCIÓ DE L’AMI PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP A LA 

INDEPENDÈNCIA DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013.  

9. MOCIÓ DE L’AMI SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA. 

10. MOCIÓ EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS. 

11. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN 

MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS). 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’O2015, EN DEFENSA DEL DRET DE LES DONES A 

DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS. 

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

14. 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 (12/06/13). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 12 de juny de 2013. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

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

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa que el dia 11 de setembre, com tots saben se celebra 

la Via Catalana. Aquest any, tocava a Bellpuig celebrar el Ple Comarcal, que sempre es fa 

aquell dia, però enlloc de l’11, es farà el 10, a les 9 del vespre. En aquest Ple hi 

assisteixen tots els alcaldes de la comarca, consellers i regidors del municipi on se 

celebra, i desprès hi ha una actuació musical i un refrigeri. És un acte obert al municipi 

en general, però hores d’ara encara no sabem el lloc on es celebrarà.  

El dia 11, coincidint amb la Via Catalana, s’avançaran els actes de celebració de la Diada 

a Bellpuig, a partir de les 10 del matí, ja que a les 11 surten els autocars.  

També, comenta que al Consell Comarcal es va parlar de nou de les ZEPAS, han canviat 

de nom a Zones Especials de Conservació (ZEC), però aquest canvi no modificat cap de 

les afectacions i proteccions. 

Tots els alcaldes afectats vam decidir fer un manifest reclamant els perjudicis que 

representen i la hipoteca que suposa per a la zona. A més, també es demana que es 

deixin preparades les canonades per poder instal·lar el reg de suport, si és el cas. 

L’alcalde també informa que es va fer una reunió al Consell Comarcal, pel tema del 

transport escola, a la que hi va assistir el delegat de Lleida, el Sr. Culleré. Aquest no va 

tancar cap porta, però tampoc va assegurar res, ja que fins que no comenci el nou curs 

escolar no se sabrà. Des del Consell s’estudien diferents fórmules. A nosaltres ens afecta 

en el sentit que, Barbens té el transport gratuït, però Seana no, se l’han de pagar.  

També informa que es va celebrar una reunió a Alpicat pel tema de les inspeccions de 

treball a les associacions esportives. El 90% d’aquestes inspeccions al territori espanyol, 

s’han fet a Catalunya.  

Ens van recomanar que les entitats esportives fessin dues assegurances: una de 

responsabilitat civil i una altra, de responsabilitat als directius. 

Finalment informa d’una reunió que va tenir lloc a Vic, amb l’AMI, per parlar del tema de 

la sobirania fiscal, recomanant que les declaracions es facin a través de l’Agència 

Catalana. Van intervenir l’alcalde de Ripoll i de Alella, que ja fa cinc mesos que ho fan, i 

no han tingut cap problema, l’únic que passa és que ho han de presentar 5 dies abans. 

Actualment ja hi ha 39 municipis que ho estan fent, avui ho valorarem nosaltres.  

 

III. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2012. APROVACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 
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Vots a favor: 9, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“Anualment, finalitzat cada exercici pressupostari, es necessari elaborar el compte 

general de l’entitat local, dels organismes autònoms, de les entitats públiques 

empresarials locals i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

Al compte general es posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 

complementària i annexos. 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 

maig de cada exercici. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe de 

la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès el seu dictamen l’11 de juny de 

2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 108, 

de data 19 de juny de 2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 

al·legacions ni observacions. 

Donant compliment a les previsions contingudes als articles 208 a 223 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, és preceptiu que acabat cada exercici econòmic, es dugui a terme la 

rendició, pel President de la Corporació, del Compte General Municipal, en aquest cas 

constituït pels comptes anuals de la pròpia Entitat i de Entitat Pública Empresarial EPE 

Bellpuig Serveis Municipals. 

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

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig, i de la seva Entitat 

Pública Empresarial dependent, corresponent a l'exercici de 2012, integrats per: 

A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent: 

Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, integrats pels 

següents documents comptables: 

Balanç de situació 31/12/11 

ACTIU 13.787.818,34 € 

PASSIU 13.787.818,34 € 

Compte de resultats 

Resultats de l’exercici - 316.378,83 € 

Liquidació del pressupost, exercici corrent: 

Drets recaptació neta 3.223.010,76 € 

Drets reconeguts pendents de cobrament 643.880,07 € 

Pagaments realitzats 3.173.221,06 € 

Obligacions pendents d’ordenar pagament 340.521,19 € 

Resultat pressupostari ajustat 340.672.65 € 

Estat de romanent de tresoreria 724.377,70 € 

La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 

Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 

Pressupost. 

B. Comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2012 de l'EPE 

Bellpuig Serveis Municipals, segons el resum següent: 

Balanç de situació 
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ACTIU 5.865.114,87 € 

PASSIU 5.865.114,87 € 

Compte de Pèrdues i Guanys 

Resultats de l'exercici 521.181,88 € 

Segon. Retre els comptes de l'exercici de 2012, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya.” 

 

IV. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL 

POUM DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. 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 en sessió plenària celebrada en data 25.02.13 es va aprovar inicialment la 

modificació puntual núm. 1 del POUM de Bellpuig, redactada per la consultora Arku3 

arquitectura SL. 

Atès que dita modificació consisteix bàsicament en la divisió del sector PAU 05 en dos 

Polígons d’Actuació Urbanística (PAU 05a i PAU 05b), i en establir, per al PAU 05b, la 

possibilitat de tramitar un Pla de Millora Urbana per poder mantenir transitòriament les 

activitats industrials existents. 

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí 

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

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

aquest període s’hi hagués 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 condicionat de l’Agència Catalana de l’Aigua (de 3.05.13), del 

Ministerio de Fomento (de 10.05.13 i 21.06.13), i i d’ADIF (de 22.04.13). 

Amb data 30.07.13, s’ha rebut informe de la Direcció General d’infraestructures de 

Mobilitat Terrestre, favorable amb prescripcions de caràcter sectorial que es considera 

que no afecten a la proposta de modificació. 

A l’efecte la consultora Arku3 arquitectura SL ha redactat un document en format de Text 

refós per tal de sotmetre’l a la seva aprovació provisional, ja que manté les 

característiques bàsiques del document tècnic aprovat inicialment, però incorporant les 

consideracions dels informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Ministerio de Fomento i 

d’ADIF. 

Atès que aquest document no incorpora cap canvi substancial que justifiqui una nova 

informació pública, tal com determinaria l’art. 112 del Decret 305/2006 de 4 de 

novembre, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, i ha estat informat 

favorablement per l’Arquitecte i el secretari municipal, els quals mitjançant la signatura 

d’aquesta proposta hi donen la seva conformitat.  

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

PRIMER: Aprovar provisionalment el text refós de la modificació puntual del POUM de 

Bellpuig següent: 

- núm. 1, consistent en la divisió del sector PAU 05, en dos Polígons d’Actuació 

Urbanística (PAU 05a i PAU 05b), i en establir, per al PAU 05b, la possibilitat de tramitar 

un Pla de Millora Urbana per poder mantenir transitòriament les activitats industrials 

existents. 

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.” 

 

V. APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT I 

EXECUCIÓ DEL PAU-12 DEL POUM I TRACTAMENT DE LA INDÚSTRIA EN 

FUNCIONAMENT DE “LA PREFERIDA, SA”. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 7, dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES 

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC. 

 

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: 

 

“Vist el Conveni Urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Bellpuig i la Societat Mercantil 

La Preferida, SA, redactat amb la finalitat de regular el desenvolupament i execució del 

PAU-12 del POUM de Bellpuig, i el tractament d’indústria en funcionament de les 

instal·lacions de les instal·lacions de “La Preferida, SA”, incloses en aquell polígon de 

planejament. 

Vist el que preveuen, sobre els convenis urbanístics, l’article 104 del Decret Legislatiu 

1/2010, Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 

18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció 

dels acords següents: 

Primer. Aprovar el Conveni Urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Bellpuig i la Societat 

Mercantil La Preferida, SA, redactat a fi de regular el desenvolupament i execució del 

PAU-12 del POUM de Bellpuig, i el tractament d’indústria en funcionament de les 

instal·lacions de “La Preferida, SA”. 

Segon. Sotmetre aquest conveni a informació pública durant un termini d’un mes, 

mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, seu electrònica municipal, en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquest període quedarà l’expedient a 

disposició de qui el vulgui examinar, i als efectes de presentació de les al·legacions i 

reclamacions que s’estimin pertinents. 

L’expedient es trobarà a disposició dels interessats a la Secretaria municipal, carrer 

Homenatge a la Vellesa, 6 de Bellpuig, en horari d’oficina de 9 a 14 hores de dilluns a 

divendres. 

En cas que durant el període d’exposició pública no es presenti cap al·legació o 

reclamació, s’entendrà aprovat definitivament el mateix, sense necessitat d’un nou acord 

municipal. 
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Tercer. Facultar a l’alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de 

l'Ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i 

execució del present acord. 

Quart. Acabada l’exposició pública, se’n trametrà una còpia del mateix al Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques. 

Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats, per tal que una vegada definitivament 

aprovat el conveni, es pugi procedir a la seva signatura.” 

 

VI. INFORME DEL 2N. TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 

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

COMERCIALS. 

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

pagament de les obligacions a 30 de juny 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 30 de juny 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 final del II trimestre 2013 

factures Import 

total 

Fora de període establert (mitjana: 37 dies excedits) 227 133.758,67 

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 

De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2013 
 

30 dies 
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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 30 de juny 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 €.” 

 

VII. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 

voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 

d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat 

col·lectiva. 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 

Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han 

expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: 

les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 

nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 

d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la 

qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 

democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de 

sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 

de gener de 2013. 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional 

pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el 

procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta 

reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser 

presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions 

municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 

corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 

democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 

suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 

d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 

d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 

exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per 

tot això, els grups municipals de CiU, UMdC i O2015 proposen al Ple Municipal els 

següents ACORDS 

1- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 

www.dretadecidir.cat. 

http://www.dretadecidir.cat/
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2- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també 

a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta 

sobre el futur polític de Catalunya. 

3- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 

l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 

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: 

L’alcalde, Salvador BONJOCH, diu abans de començar aquest punt, que vol fer constar 

que vist que es van presentar diferents propostes dels grups municipals d’O2015 i CiU, 

totes elles fent referència a l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i vaig optar per 

escollir-ne una de genèrica, que agafes tots els aspectes, la que proposava l’AMI, que 

agrupés totes les propostes presentades. Els diferents grups hi estan d’acord i en tot cas 

també destaca que si hi volen afegir alguna cosa, també ho poden fer. 

 

VIII. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP A LA 

INDEPENDÈNCIA DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma pacífica a 

Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Va ser una clara constatació de 

les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la nostra nació, una realitat que 

es va amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir d’aquesta demostració dels catalans i 

catalanes es va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels d’independència en un 

context internacional i també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell intern 

que van desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari de 

la Catalunya del 2013 té el seu origen en aquella manifestació que va simbolitzar el 

malestar d’un poble oprimit sota un estat que ja no el representa.  

Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí de la 

independència però s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que 

l’Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d’Associació de Municipis per la 

Independència i per tant, dels ajuntaments catalans, al costat de moltes altres entitats, 

organitzen la Via Catalana cap a la Independència que travessarà el país de nord a sud, 

de La Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques catalanes milers de 

persones es donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i d’amistat. Serà una 

nova oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre poble i també per 

visualitzar que la causa està ben viva i que va creixent dia a dia.   

Es tracta d’un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya però la col·laboració dels consistoris és determinant per a 

garantir el seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a diferents indrets del país 
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exigeix uns grans esforços de coordinació i també de planificació en la mobilitat i, per 

tant, és molt important el treball conjunt dels diferents cossos de seguretat.  

D’altra banda també s’ha de garantir un ambient festiu a partir dels elements de la 

nostra cultura popular i tradicional com per exemple gegants, capgrossos, grallers i 

d’altres arrelats a moltes poblacions catalanes.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents 

ACORDS 

1- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Bellpuig en la Via Catalana cap a la 

Independència que travessarà Catalunya el dia 11 de setembre de 2013. 

2- Col·laborar en aquest esdeveniment, facilitat el pas pel municipi (si s’escau) amb la 

implicació de la policia municipal.  

3- Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin adherir-se a 

l’organització de la cadena humana de forma coordinada amb els promotors de l’acte.  

4- Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a nivell 

municipal.  

5- Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de cultura popular 

del municipi com gegants, nans, grallers, castellers i altres de similars.  

6- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (C. Ciutat, 

1 / 08500 VIC).” 

 

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 

preguntar si s’ha donat alguna explicació del perquè la Via Catalana no passa per Lleida. 

L’alcalde, Salvador BONJOCH, ha contestat que davant aquesta qüestió se li va explicar 

que se seguia la via romana, i que era més fàcil de desviar el trànsit. Assenyala que ell 

també està dolgut per aquest fet. 

 

IX. MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la 

politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa 

a les inversions com a la gestió ordinària. 

El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar 

donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei 

suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament 

de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som 

un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.  

El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i 

impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el 
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coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses 

són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual 

encara no es veu la llum.  

L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General 

celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb 

la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport 

a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres de l’Associació.  

En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que 

els municipis catalans prenguin els següents: 

ACORDS 

1- Manifestar la voluntat del municipi de Bellpuig d’exercir la seva sobirania fiscal. 

2- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre 

la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 

ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.  

3- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a 

l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 

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, portaveu del Grup municipal d’O2015, per suggerir a 

l’Ajuntament que s’expliqui bé com es fa el procés ja que potser, si els ciutadans tenen 

aqueta informació, també decidiran fer-ho.  

L’alcalde, Salvador BONJOCH, assenyala que s’han de presentar a l’Agencia Catalana els 

mateixos models que a l’estatal, a més a més del model S-28. L’Agencia Catalana ho 

transmet a l’estatal, i a l’Ajuntament li arriba un certificat conforme està al corrent de 

pagament.  

el Sr. Josep M. COTS, demana que es publiqui al Pregoner, ja que sabent el procediment, 

potser algun altre ciutadà decidirà fer-ho. 

 

X. MOCIÓ EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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 darrera 

versió de l’ARSAL es va presentar al Consell de Ministres del 24 de maig de 2013, i es 

manté en els mateixos criteris. 

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 
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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. 

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. 

PER LA CONTINUÏTAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS (Declaració del 

Castell de Plegamans) 

Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics 

com privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi 

havia més de 1500 periodistes a l’atur a Catalunya. 

La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA reunida en 

Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès 

Occidental) manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la 

ciutadania i pot posar en risc drets tan importants com el de la informació, que podria 

afectar la continuïtat de les emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de 

comunicació local de titularitat pública. 

Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han 

promogut i consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a 

la informació. Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus 

municipis. 

Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten 

la identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les 

tradicions i les activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, 

projectes de futur), fomenten l‘associacionisme i enforteixen la societat civil. 

Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i 

normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios 

municipals catalanes, és posar en perill la veu del català. 

Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Bellpuig reunit en ple, ACORDA: 

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

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

Segon.‐ Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i 

reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la 

presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis. 

Tercer.‐ Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que 

li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest 

Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta 

defensa, que inclou el manteniment de les ràdios municipals. 

Quart.‐ 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. 

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

Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

Sisè.- Donar publicitat d’aquests acords.” 
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XI. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 

PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS). 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i 

Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una 

situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat 

pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80. 

En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, 

posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la 

garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa 

democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix 

estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació 

democràtica i qualitat de vida. 

Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 

l’administració local, l’Ajuntament de Bellpuig mostra la seva preocupació per les greus 

conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la 

pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei 

de les persones, especialment les més vulnerables. 

Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans 

gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 

Es proposa al Ple aprovar els següents acords: 

Primer. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest projecte, 

l’Ajuntament de Bellpuig demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern 

espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del 

finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques 

de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i 

funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social 

actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat 

establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 

Segon. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern 

espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Bellpuig insta al Govern de 

la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis 

socials de proximitat a tot el territori. 

Tercer. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.” 

 

XII. MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA 

INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

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

BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Laura TEULÉ CASSIN, Sra. Lidia PONS MONISTROL 

del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 
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GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, 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: 

 

“La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits 

socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la 

seva pràctica.  

La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 

l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de 

l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas 

endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 

de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits 

com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona 

embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació). 

El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos 

que properament presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i 

Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben 

fan preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el 

propi cos. El Ministre, juntament amb els sector més ultraconservadors pretenen 

banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió 

difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i coartar la 

nostra llibertat de decisió. 

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar 

que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment 

de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu. 

Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir 

l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries 

que posaran el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l'IVE a 

terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica. 

El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels 

sectors ultraconservadors 

Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels acords 

següents: 

Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes 

previstos, o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de 

les dones. 

Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua 

tipificada dins el Codi Penal. 

Tercer.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de 

prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual. 

Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han 

pres la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències 

per a la pròpia dona. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.” 

 

XIII. 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: 
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- JGL de 25.06.13, aprovació d’un conveni amb l’associació de caçadors de Bellpuig i 

Seana, regulador de l’explotació del vedat de caça. 

- JGL de 16.07.13, aprovació d’una moció en defensa de l’adopció de mesures per pal·liar 

els efectes de les tempestes 

- JGL de 16.07.13, adhesió al manifest en defensa de l’esport amateur català 

- R. 37/13, 18.06.13, concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al 

municipi de Bellpuig i Seana. Liquidació del cànon variable, 2012 

- R. 38/13, 27.06.13, atorgament incentius al rendiment de personal 

- R. 39/12, 02.07.13, autorització retorn aval urbanístic, del pla parcial 14, Poble Sec, 

subsector IV 

- R. 40/13, 09.07.13, aprovació de la memòria valorada de rehabilitació dels vestuaris 

infantils del camp de futbol. 

- R. 41/13, 12.07.13, ordre d’execució de manteniment d’un edifici en mal estat. 

Incoació expedient 

- R. 42/13, 24.07.13, convocatòria ple ordinari 31.07.13 

 

XIV PRECS I PREGUNTES. 

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

BONJOCH, alcalde, si pot aclarir unes qüestions: 

La primera fa referència a si pot aclarir una mica més el que va dir la directora general 

de Medi Ambient pel que fa al tema de les Zepas. 

En segon lloc pregunta si totes les mocions que s’aproven a cada ple, s’envien i tenim 

acusament de rebut a tots els llocs que diu que s’han d’enviar.  

Aquí intervé el Secretari, entenent que és un tema que l’afecta, confirmant que entre 7 o 

8 dies després del ple, es fan tots els enviaments, molts per via electrònica de manera 

que tot queda registrat electrònicament o bé per certificat.  

La tercera qüestió que planteja el Sr. Josep M. COTS, està relacionada amb el punt 5è de 

l’ordre del dia d’avui i fa referència a saber fins a quin punt l’ajuntament es pot sentir o 

s’ha sentit coaccionat amb un cas com aquest per la interposició d’un contenciós que 

imaginen que ve signat per un bufet d’advocats de certa potència i que pot provocar que 

l’Ajuntament hagi de cedir en aspectes  que potser no caldria.  

El seu equip va entendre de la reunió prèvia al ple que bàsicament es que es va fer és 

reconèixer el que hi havia al POUM, però de la seva lectura del conveni pensen que es 

van afegir coses que no deia al POUM, en el sentit que la decisió de traslladar la indústria 

seria únicament decisió de la pròpia empresa.  

Sense entrar amb el que diu el conveni voldria plantejar fins a quin punt la interposició 

d’un contenciós en unes circumstàncies econòmiques concretes pot fer que un 

ajuntament cedeixi en coses que no caldria. 

Pel que fa a la qüestió de les Zepas, l’alcalde, Salvador BONJOCH, explica que va tenir 

una reunió al Consell Comarcal amb la directora i tots els alcaldes afectats per les Zepas 

de l’Urgell i algun altre per proximitat. La directora va explicar la situació com estava 

aquest tema. Tots hi van anar amb certa il·lusió, per si hi havia algun canvi al respecte. 

Però allí els va explicar que simplement hi havia hagut un canvi de nom. Les imposicions 

continuen essent les mateixes. 

I la directora va donar el consell de que no féssim res més, perquè des d’Europa es 

tanqui l’expedient, i quan hagi passat un temps tornar-ho a obrir, amb altres 

suggeriments, per fer-los veure altres circumstàncies com ara els riscos d’incendis, etc. 

S’ha presentat un manifest de queixa conjunta, de tots els alcaldes constatant el 

perjudici que ocasiona.  

El Sr. Ramon TORRES, Tinent d’Alcalde, intervé per afegir que la Zepa que es diu 

Belianes-Preixana, no afecta sols Bellpuig, hi ha Vilanova de Bellpuig, Belianes i Maldà, i 
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ha quedat pendent de fer la concentració parcel·laria. Es van concentrar finques el més a 

prop de cada població.  

En quan al contenciós, continua el Sr. Torres, ja voldrien tots els POUM tenir només dos 

contenciosos com els que ha tingut Bellpuig. En el cas de Vall Companys, aquesta 

empresa posa contenciosos als nous POUM de tots els municipis on té empreses. Amb el 

POUM de Bellpuig, el que es marcava és que amb 5 quadriennis (20 anys) havia de 

marxar de la població. Després de les converses amb el nostre advocat, es va preferir 

signar aquest conveni, per salvaguardar la indústria, mentre no es desenvolupessin els 

PAU que hi ha als voltants. L’acord és que quan es desenvolupin aquests PAU, ells també 

marxin. 

La retirada del contenciós per nosaltres va ser un èxit, i l’atribuïm a la feina ben feta de 

l’advocat. Fins i tot reconeguda per l’altra part. 

Intervé el Sr. COTS, per assenyalar que la 1a estipulació diu: “el desenvolupament del 

PAU 12 queda condicional al trasllat de l’activitat existent, entenent-se a aquest efecte 

per trasllat, únicament el que es produeixi a instàncies de La Preferida SA, en el moment 

que lliure i voluntàriament decideixi”. 

Intervé el secretari, per dir que s’entén que el reflectit en aquest conveni és també el 

que diu també el POUM, a la seva Disposició Transitòria. 

 

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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