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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, DEL 23 DE 

DESEMBRE DE 2013. 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 06/13 

Caràcter: ordinari 

Data: 23-12-2013 

Horari: de les 20,30 a les 21,45 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

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 

 

S’informa als assistents que s’ha repartit amb anterioritat a l’obertura de la sessió les 

propostes corresponents a unes modificacions dels punts 3 i 5 de l’ordre del dia, i també 

que s’ha retirat el punt 6, titulat “Proposta d’acord de concertació d’una Operació de 

Tresoreria. BBVA”, donat que finalment l’operació de tresoreria es concertarà únicament 

amb el BSCH. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30/10/13). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2014, APROVACIÓ INICIAL 

4. EXPEDIENT NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2013. 

APROVACIÓ INICIAL. 

5. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA. BSCH. 

6. ASSIGNACIÓ DE NOM A CARRERS DE BELLPUIG. 

7. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 

8. MOCIÓ DEMANANT QUE NO ES RETIRI LA COMPENSACIÓ DEL COST DEL 

MENJADOR I DEL TRANSPORT ESCOLAR ALS POBLES AGREGATS. 

9. ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN CONTRA DE LA 

PROPOSTA DEL MINISTERIO DE JUSTÍCIA DE SUPRESSIÓ DELS JUTJATS CAPITALS DE 

COMARCA A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA. 
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10. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AMI. 

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

DELEGATS, PRECS I PREGUNTES. 

 

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

 

I. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30/10/13). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 30 d’octubre 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 

dóna per llegida, i s’aprova l’acta de referència. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa respecte a tres temes:  

En primer lloc, s’ha demanat un pressupost per a la modificació de les piscines 

municipals per corregir el tema dels sistema de cloració dels “salinos” i de filtres, que no 

han sortit prou bé. El pressupost és de 48.801€, dels quals tindrem una subvenció de la 

Diputació, de 25.000€. Preveiem corregir aquests defectes de cara a l’estiu que ve. 

En segon lloc, diu que estan en contacte amb l’Incasol pel tema de les clavegueres del 

polígon El Fontandó, i esperen que en 2 o 3 mesos estiguin fetes. 

I finalment, informa sobre que aquest any s’ha adjudicat a Bellpuig la realització del 

Campionat d’Espanya de Motocròs per al proper dia 26 d’octubre. El cost del mateix anirà 

a càrrec de la Generalitat i de la Diputació al 50%. També s’està treballant amb la 

possibilitat de realitzar altres proves com l’Eternal Running, una prova de cros escolar, i 

una d’adults cronometrada i puntuable. 

Intervé la Sra. Ramona Creus, portaveu del grup municipal d’UMdC, per preguntar si es 

sap res del mundial i l’alcalde li contesta que s’hi està treballant. Que hi va haver una 

oferta per a fer el mundial, però no s’hi ha pogut arribar per motius econòmics. Que s’hi 

continua treballant, i veurem si de cara l’any vinent aconseguim alguna altra prova.  

 

III. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2014, APROVACIÓ INICIAL 

 

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, Josep Mª GREOLES MASA, 

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

Sr. Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

Abstencions: 2, dels regidors: Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció 

GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC. 

 

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

 

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de 

2014, així com per les bases de la seva execució, formades de conformitat amb allò que 

disposa l’article 9 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de 

pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que 

l’expedient del pressupost s’ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90. 

Atès que les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa 

l’article 9 del Reial Decret 500/1990 sobre matèria pressupostària i adaptat a 

l’organització i circumstàncies de l'Ajuntament de Bellpuig i de la seva Entitat Pública 

Empresarial BSM. 

El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 

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

hisendes locals. 

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

PRIMER. Fixar per a l’exercici de 2014 un límit màxim de despesa no financera de 

2.949.494,32 euros, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de 

despesa.  

SEGON. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 

de 2014, anivellat en despeses i ingressos, i ratificar l’acord del Consell d’administració 

de l’entitat pública empresarial Bellpuig Serveis Municipals del dia d’avui d’aprovació de 

la Previsió d’ingressos i despeses, amb un import total consolidat de 3.707.997,00 €. 

De la quantitat anterior, 3.404.862,00 € corresponen al pressupost municipal de 

l'Ajuntament de Bellpuig; 1.294.124,00 € a l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, i tenint en 

compte que s’han disminuït les transferències internes en 990.989,00 €. Aquests 

pressupostos es desglossen de la següent forma: 

 

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2014 

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap. 1. Impostos directes 1.664.400,00 

Cap. 2. Impostos indirectes 35.000,00 

Cap. 3. Taxes i altres ingressos 441.850,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.010.813,00 

Cap. 5. Ingressos patrimonials 39.600,00 

B) Operacions de capital  

Cap. 6. Alienació d’inversions reals 56.810,00 

Cap. 7. Transferències de capital 156.389,00 

Cap. 9. Variació de passius financers 0 

TOTAL 3.404.862,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap. 1 Despeses del personal 615.655,00 

Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 843.260,00 

Cap. 3. Interessos de dipòsits 126.800,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.117.469,00 

Cap. 5. Fons de contingència i altres con 105.500,00 

B) Operacions de capital  

Cap. 6. Inversions reals 263.478,00 

Cap. 7. Transferències de capital 0,00 

Cap. 9. Variació de passius financers 332.700,00 

TOTAL 3.404.862,00 
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PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2014 EPE BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS  

INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap. 3. Taxes i altres ingressos 233.100,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.039.524,00 

Cap. 5. Ingressos patrimonials 21.500,00 

TOTAL 1.294.124,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap. 1 Despeses del personal 944.136,00 

Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 347.188,00 

Cap. 3. Interessos de dipòsits 2.800,00 

Cap. 4. Transferències corrents 0 

B) Operacions de capital 0 

Cap. 6. Inversions reals 0 

TOTAL 1.294.124,00 

 

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2014 

 Pressupost de l'Ajuntament 3.404.862,00 € 

 Previsió EPE BSM 1.294.124,00 € 

 Disminucions per transferències Internes - 990.989,00 € 

 Total Pressupost Consolidat: 3.707.997,00 € 

Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat a l’expedient i les bases 

d’execució del pressupost general. 

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 

de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 

hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 

produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 

vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 

de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.” 

 

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 O2015-AM, i assenyala que del 

pressupost es reflecteix un augment d’ingressos, i pregunta quin és el deute que a llarg 

termini tenim actualment i qui percentatge es reduiria d’aquest deute.  

També pregunta com funciona el fons de contingència. Pel que fa a l’empresa que porta 

l’aigua, que va demanar una aportació de l’Ajuntament, no tenen clar com va acabar el 

tema. 

També demana si seria possible presentar el pressupost de l’Ajuntament i de BSM 

consolidat. I finalment, en el capítol de despeses, veuen que hi ha un seguit de 

transferències per activitats a entitats culturals i esportives i al seu grup li preocupa com 

es fa l’assignació a les diferents entitats. Si hi ha algun tipus de paràmetres? En funció 

del núm. de socis?... Finalment demana si de cara el proper any podran tenir l’excel dels 

pressupostos. 
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El secretari, Sr. Enric Escolà respon que a finals de l’any 2012, s’estava al 115% 

d’endeutament, i a finals del 2013 al 99,9%. La previsió és que a 31 de desembre de 

2014, si es rebaixa la pòlissa de tresoreria, ens quedaríem al 77,43% i hauríem complert 

el pla econòmic i financer que es va aprovar a l’abril d’aquest any.  

Diu que l’import total del deute a llarg termini a 31 de desembre serà de 1.707.096 i a 

curt de 832.070. 500.000€ de pòlissa de tresoreria, 332.070 d’amortització de crèdits 

existents per l’any que ve, més 665.027 de l’operació del crèdit Rajoy. 

Intervé el Sr. Ramon Gassó, regidor d’Hisenda i explica que pel que fa al tema de l’aigua 

no es pagarà res, i en quan a les entitats, en teoria aquí només n’hi ha dos d’entitats: 

comerç i turisme que és Foment de Mercats i que és perquè abans ells cobraven el 

mercat setmanal, i ara ho cobra l’ajuntament, i en aquest sentit aquest diners els hi 

reverteix amb les factures que ells presenten per les accions que fan. L’altra que és 

esportiva, és una partida que encara s’hi està treballant i que és per intentar 

promocionar l’esport base (futbol, bàsquet, judo... a tots els clubs que tinguin base 

federats, fins als 16 anys). Encara s’ha de parlar amb ells de com fer-ho. Aquesta és 

l’única partida que canvia.  

El Sr. Josep M. Cots, portaveu del grup municipal O2015-AM, destaca que li sembla bé 

que hi hagi aquesta previsió de fons però que el seu grup entén que hi hauria d’haver 

una convocatòria oberta per a que tothom s’hi pugui presentar i sigui transparent, amb 

un projecte breu i que sigui públic els criteris d’assignació de diners. No dubten que les 

assignacions es facin amb l’aportació de les factures corresponents però pensen que 

hauria de ser una convocatòria oberta a tothom. 

 

IV. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

DEL PRESSUPOST DE 2013. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

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

 

“Atesa la necessitat de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a 

terme les despeses previstes, de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte, es proposa 

l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost de 2013, 

amb aplicació de majors ingressos, transferències entre partides, amb el contingut resumit 

a nivell de capítols següent: 

a) Estat de Despeses: 

CAP. CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

SUPLEMENTS 

CRÈDIT 

CRÈDITS 

EXTRA. 

MINORACIÓ 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 615.655,00 0,00 0,00 -2.490,00 613.165,00 

II 859.298,76 0,00 0,00 -46.200,00 813.098,76 

III 145.100,00 0,00 0,00 -6.000,00 139.100,00 

IV 913.290,00 143.005,00 0,00 -3.795,00 1.052.500,00 

VI 1.539.619,59 0,00 0,00 -1.500,00 1.538.119,59 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 292.000,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00 

TOTAL 4.364.963,35 143.005,00 0,00 -59.985,00 4.447.983,35 

b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 1.408.000,00 8.000,00 1.416.000,00 

II 30.000,00 0,00 30.000,00 
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III 419.800,00 3.020,00 422.820,00 

IV 988.305,00 72.000,00 1.060.305,00 

V 35.800,00 0,00 35.800,00 

VI 69.500,00 0,00 69.500,00 

VII 1.341.889,97 0.00 1.341.889,97 

VIII 71.668,38 0,00 71.668,38 

IX 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.364.963,35 83.020,00 4.447.983,35 

2 Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al 

tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En 

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.” 

 

V. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ TRESORERIA. 

BSCH. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per poder atendre 

necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de 

venciment dels pagaments i dels ingressos municipals. 

Vista l’oferta presentada per part de l’entitat bancària Banc de Santander, S.A. 

Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat en els articles 52 i següents del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals. 

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

PRIMER. Concertar amb l’entitat bancària BSCH, una operació de tresoreria mitjançant de 

compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions: 

a) Import: 500.000 €. 

b) Interès: Euribor a dotze mesos + 4,25 % 

c) Comissió d’obertura: 1% 

d) Comissió d’estudi: --% 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,80% (anual) 

f) Termini de cancel·lació: Un any des de la formalització. 

g) Fedatari: Secretari municipal 

SEGON. Consignar en el pressupost de 2014 les quantitats necessàries per atendre el 

pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 

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

Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte, 

trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela 

financera d'ens locals. 

QUART. Facultar al sr. 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 el present acord.” 

 

VI. ASSIGNACIÓ DE NOM A CARRERS DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 



 20131223 ACTAPLE pressupsot 

 

7 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atesa l’existència d’unes vies públiques sense nom al casc urbà de Bellpuig, les quals no 

disposen d’un nom oficial, o el que disposen pot donar lloc a confusions amb d’altres dels 

ja existents. 

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

denominació, a efectes de facilitar les comunicacions, 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 aquests 

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

1. Atorgar les denominacions oficials i renumerar els carrers de la localitat, que figuren a 

la relació que es transcriu tot seguit: 

Nom oficial actual Traçat del carrer Nom aprovat 

Sense nom del carrer Església a la Travessia 

Balmes 

Carrer de l’Oli 

Passatge Sant Jordi del carrer Sant Jordi al Passeig del Sol Travessia 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, regidor d’urbanisme per destacar que a l’hora de fer aquest 

procés s’ha mirat que les cases que ja tenien número assignat el poguessin conservar. 

Tots els carrers s’han de numerar en funció de la proximitat de l’Ajuntament, però el c/ 

de l’Oli, està numerat al revés. S’ha cregut convenient deixar-ho com està. 

 

VII. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 

l’Ajuntament de Bellpuig en forma part com a ens consorciat. 
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 

2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 

al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 

amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 

donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 

presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si 

no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 

l’esmentat termini. 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 

termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 

efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 

caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: 

les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

segons el règim actual. 

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 

àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 

comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita 

la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 

desenvolupant.  

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 

territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 

dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 

integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 

algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 

normatives. 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 

al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 

26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, 

ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per 

a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 

vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
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Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha 

de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple 

de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S  

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 

acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 

2013, segons consta a l’expedient administratiu. 

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 

coneixement i efectes escaients.” 

 

VIII. MOCIÓ DEMANANT QUE NO ES RETIRI LA COMPENSACIÓ DEL COST DEL 

MENJADOR I DEL TRANSPORT ESCOLAR ALS POBLES AGREGATS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atesa la denegació de la compensació gratuïta del Transport i Menjador Escolar, a 

diferència de com ho han estat essent fins ara, per part de qui ostenta la titularitat i 

competència dels serveis, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i de 

qui té delegada la gestió dels mateixos, els Consells Comarcals. 

Atès que a l’EMD’s on resideixen els/les nostres fills/es no disposen de cap 

centre educatiu que els hi garanteixi l’accés al dret universal a l’educació de forma 

gratuïta i han de desplaçar-se forçosament fins a una altra la població del seu municipi 

on s’ubiquen els centres docents del seu corresponent municipi. 

Atès que la naturalesa i les condicions de distància dels pobles agregats de la província 

de Lleida són substancialment diferents respecte dels pobles agregats de les zones 

metropolitanes, essent representatius d’una gran extensió del territori Lleidatà amb molt 

poca densitat de població resident fixa i lligada al territori, fets que ens fa 

substancialment diferents respecte de les zones metropolitanes, fins al punt de suposar 

la desaparició dels mateixos, davant la imposició del cost de la compensació de Transport 

i Menjador escolar gratuït. 

Atès que la condició d’EMD’s, deriva directament de la indefensió dels NOSTRES 

POBLES per l’ insuficiència de medis econòmics, materials i personals per 

gestionar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació, fet que 

implica de per sí una circumstància PROU SINGULAR com perquè LA REALITAT 

GEOGRÀFICA DELS NOSTRES POBLES sigui considerada una NECESSITAT 

SOCIOECONÒMICA suficient per motivar una acció de caràcter compensatori amb 

l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del  dret a l’educació EN LES 

ZONES RURALS que mereixen especial protecció i que no han de patir una penalització 

ni un greuge, assumint un cost imposat (Transport i Menjador escolar) per escolaritzar 

els seus alumnes dins de l’ensenyament obligatori. 

Atès l’article 2 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 14 de maig, pel 

qual es regula el servei escolar de menjador de caràcter preceptiu, i que l’article 1 a) del 

Decret de la Generalitat de Catalunya 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 

servei escolar de transport, no garanteixen l’accés gratuït als alumnes de  les EMD’s, a la 

vegada que promouen la discriminació entre alumnes que tenen garantit l’accés gratuït 

a l’educació obligatòria pel fet de tenir el centre docent en la seva població de 

residència, vers la resta d’alumnes que no disposen d’aquesta circumstància. 
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Atès que la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de Maig, preveu evitar aquest 

desequilibri territorial en les zones rurals als efectes de garantir el dret universal a 

l’educació, i que delega dins de les competències autonòmiques el garantir aquest 

dret universal. 

ACORDS 

Primer: Instar als Grups Parlamentaris a presentar conjuntament la proposta de 

resolució de la petició registrada per part dels pares i mares dels pobles agregats de la 

Província de Lleida, a la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya, i donar-li 

suport, unànimement. 

Segon: Donar suport unànime a la vegada que instar al Govern  de la Generalitat per a: 

1. Que s’ampliïn els articles 2 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, 

de 14 de maig, així com el 1 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 161/1996, de 

14 de maig incloent el següent grup de criteris a complir conjuntament: 

1a - no disposar d’oferta del nivell educatiu corresponent en el poble de residència. 

2a - no tenir habilitat cap pas de vianants que connecti el poble de residència amb el 

poble on s’ubiquen els centres docents del seu corresponent municipi.  

3a - Que el poble de residència tingui una densitat demogràfica de menys de 290 

habitants empadronats, per a pal·liar la desigualtat territorial i garantir la 

supervivència dels pobles petits. 

Tercer: Fer arribar l’acord a la Presidenta del Parlament així com a tots els grups 

parlamentaris.” 

 

IX. MOCIÓ EN CONTRA DE LA PROPOSTA DEL MINISTERIO DE JUSTÍCIA DE 

SUPRESSIÓ DELS JUTJATS CAPITALS DE COMARCA A LA DEMARCACIÓ DE 

LLEIDA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atès l’acord del Ple de la Diputació de Lleida, de 24 d’octubre de 2013, d’aprovació de la 

Moció en contra de la Proposta del Ministerio de Justícia de supressió dels Jutjats Capitals 

de Comarca a la Demarcació de Lleida. 

Atès que la Diputació de Lleida ha demanat l’adhesió d’aquest Ajuntament a dita Moció, 

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

1. Adherir-se a la “Moció en contra de la Proposta del Ministerio de Justícia de supressió 

dels Jutjats Capitals de Comarca a la Demarcació de Lleida”, aprovada pel Ple de la 

Diputació de Lleida en sessió de 24 d’octubre de 2013. 

2. Comunicar l’adhesió a la Diputació de Lleida. 

 

Tot seguit es transcriu el text íntegre de la Moció: 

“MOCIÓ EN CONTRA DE LA PROPOSTA DEL MINISTERIO DE JUSTÍCIA DE SUPRESSIÓ 

DELS JUTJATS CAPITALS DE COMARCA A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA. 
En el passat Ple de la Diputació de Lleida de maig de 2012 es va aprovar un Acord de Junta de 
Portaveus en el que manifestava el rebuig al document de "Bases per a la modificació de la 
demarcació i planta judicial" que va proposar el Consell General de Poder Judicial i que podia 
comportar la supressió dels jutjats de primera instància en aquell cas de Balaguer i Cervera. 

Ara, de nou, el Ministre de Justícia del Govern de l'Estat Espanyol, Sr. Alberto Ruiz Gallardón, ha 
presentat un informe sobre l'avantprojecte de Llei Orgànica de Modificació de la Demarcació i 
Planta judicial que sense tenir en compte les demandes del territori de Lleida, Pirineu i Aran, 
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proposa la supressió de tots els jutjats de les capitals de comarca, els de pau i fins i tot l'Audiència 
Provincial, deixant solament un jutjat a la capital de província, Lleida. 

Aquesta nova proposta reitera una vegada més un afany de recentralització i uniformització de la 
política judicial i de tota l'activitat que comporta l'administració de justícia. En tot cas és una 
proposta del Ministeri o de Justícia del Govern Espanyol que caldria Consensuar la amb el Govern 
de la Generalitat de Catalunya tal i com s'estableix a l'article 107.1 de l'Estatut d'Autonomia. 
En el cas que prosperés, l'informe del Ministre de Justícia no repercutiria ni en una millora del 
servei ni en un estalvi de costos, ben al contrari, generaria una major despesa pels usuaris i pels 

professionals. El suposat estalvi tan sols és una excusa per dur a terme una centralització de 
l'administració de justícia. 
A més a més tindria una repercussió econòmica molt negativa per a les capitals de comarca degut 
a l'activitat que generen els actuals jutjats. Aprovar aquesta proposta comportaria un atemptat a I' 
equilibri territorial, una destrucció de llocs de treball, una sobrecàrrega al desenvolupament de 
l'activitat judicial, un allunyament del ciutadà dels òrgans judicials i un obstacle a l'exercici del seu 

dret davant de la justícia. 

Això contrasta amb la descentralització que s'ha anat proposant des del territori, on des de finals 
dels anys 90 es reclama la creació d'un jutjat propi a les poblacions de Tàrrega, Mollerussa, les 
Borges Blanques, i també Sort. 
Volem manifestar la nostra oposició a aquesta proposta del Ministre que ignora la realitat històrica, 
social, econòmica i cultural de les comarques Lleida i que comporta un atemptat a la democràcia 
perquè elimina la proximitat i dificultarà l'accés a la justícia de l'administrat, un dels principis 
fonamentals en dret. 

D'altra banda, caldria endegar una veritable reforma del sistema judicial que signifiqui una 
modernització i optimització dels recursos en la seva gestió. En tot cas seria aconsellable, per 
atansar el servei al ciutadà, adequar la distribució territorial judicial a la realitat comarcal de 
Catalunya. Considerem, que la proposta del Ministre en cap cas aporta cap solució als problemes 
reals que té l'administració de justícia. 
És per tot això que el Ple de la Corporació adopta els següents:  

ACORDS 
1.- La Diputació de Lleida manifesta el seu total rebuig a la proposta d'avantprojecte de Llei de 
Modificació de la Demarcació i la Planta judicial que ha presentat el Ministre de Justícia Sr. Alberto 

Ruiz Gallardón ja que pot comportar, entre altres, la supressió de tots els jutjats de capital de 
comarca de Lleida, Pirineu i Aran. 
2.- La Diputació de Lleida insta al Ministeri a rectificar la proposta i que en futures reformes del 
mapa judicial es mantinguin com a mínim les actuals seus dels jutjats de les comarques de Lleida. 

3.- La Diputació de Lleida treballarà en col·laboració amb els col·legis professionals i associacions 
representatives afectades, amb els representants del territori i amb la Generalitat de Catalunya per 
tal d'assolir l'objectiu d'una veritable reforma de l'administració de justícia que, entre d'altres 
mesures, doti d'un jutjat de primera instància a totes les capitals de comarca. 
4.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Justícia, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, als municipis dels partits  afectats per la proposta i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya." 

 

X. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AMI 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atesa la Declaració Institucional que ha estat tramesa per l’Associació de Municipis per 

la Independència, mostrant la seva satisfacció per l’acord adoptat per la majoria dels 

grups polítics del Parlament de Catalunya, que ha de fer possible la celebració d’una 

consulta on el poble de Catalunya decidirà, lliure i democràticament, el seu futur, a quina 

declaració l’AMI ha demanat l’adhesió d’aquest Ajuntament, es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
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1. Adherir-se a la “Declaració Institucional de Associació de Municipis per la 

Independència”. 

2. Comunicar l’adhesió a dita associació. 

Tot seguit es transcriu el text íntegre de la Declaració: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana 

vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 

ciutadania de BELLPUIG, vol manifestar: 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament 

que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 

manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 

representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat 

en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 
 

XI. 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 05.11.13, adhesió al manifest del dia internacional contra la violència envers les 

Dones. 

- R. 57/13, 29.10.13, aprovació compensació deutes amb el Circuit de motocròs de 

Catalunya, SL. 

- R. 58/13, 29.10.13, arrendament vedat de caça amb l’Associació de caçadors de 

Bellpuig. 

- R. 59/13, 11.11.13, Declaració esta de ruïna d’un edifici al carrer Castell, 8 – Cal 

Esquius. 

- R. 60/13, 13.11.13, Cessió de terrenys al Servei Català de la Salut. 

- R. 61/13, 13.11.13, Declaració esta de ruïna d’un edifici al carrer H. a la Vellesa, 4. 

Incoació. 

- R. 62/13, 13.11.13, Llicència d’ús privatiu pis de l’alberg. 

- R. 63/13, 27.11.13, Declaració esta de ruïna d’un edifici al carrer H. a la Vellesa, 4. 

Resolució. 

- R. 64/13, 2.12.13, Aprovació projecte millora del tractament de l’aigua de les piscines 

municipals. 

- R. 65/13, 19.12.13, convocatòria ple ordinari, 23.12.2013. 

 

IX PRECS I PREGUNTES. 

Intervé la Sra. Concepció Gabernet, regidora del grup municipal d’UMdC, per preguntar 

sobre el clavegueram del Polígon El Fontandó. Qui és el promotor i qui paga les obres del 

clavegueram? I quin tipus de clavegueram tenen ara?.  

Respon el Sr. Ramon Torres, regidor d’urbanisme per explicar que el promotor i el que 

pagarà les obres és INCASOL. El Sr. Torres explica que actualment el clavegueram va a 

la sèquia i hauria d’anar a la depuradora. A l’equip de govern li hagués agradat que 

passes per Top Cable i baixés avall però INCASOL ha escollit l’opció més barata.  

La Sra. Ramona Creus, portaveu del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre si seria 

possible posar algun aparcament per a minusvàlids a la zona del pavelló. 

L’alcalde li respon que sí, que ho miraran i que potser en posaran tant al pavelló com a la 

zona de les pistes de tennis i piscines.  

També observa la Sra. Creus que l’aparcament que hi ha davant del teatre Armengol 
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sovint està ocupat per vehicles que no són de minusvàlids, i que s’hauria d’estar al cas.  

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

primer lloc a l’equip de govern per l’organització de la Fira de la Conserva, que 

consideren que va tenir força èxit i que els va semblar molt bé que s’hi integrés el 

comerç local. Els va semblar molt bé el tema de les xerrades i els tallers. També els 

preocupa que a tots els municipis s’hi facin fires, ja que també els consta que la de 

Preixana va anar força bé.  

El Sr. Cots, també pregunta pel tema de l’escorxador, si s’hi podrà accedir aviat, els usos 

que hi estan previstos, i si s’ha liquidat l’import de l’anterior concessió. 

També destaca que han vist que el concepte de multes puja 1.500€. No tenen clar a que 

es refereix aquest concepte, perquè si és qualsevol mena de sanció sembla un import 

petit.  

Pregunta també si seria possible tenir un pressupost per subpartides, saber quin 

pressupost dedica l’Ajuntament a cultura, a esports... pregunta si és complicat.  

El secretari diu que es pot mirar. 

Pel que fa al tema de l’arbre del parc, pregunta per com va quedar, quina és la solució 

que se li donarà.  

Intervé l’alcalde, i en primer lloc explica que de la votació que es va fer pel tema de 

l’arbre del parc van sortir primer posar-hi l’escut de l’Ajuntament, uns 8 o 12 vots, 

plantar un arbre nou, i finalment l’escut dels Cardona. Com a d’altres propostes hi va 

sortir fer un monument al Márquez, fer-hi un seient rodo, treure tots els seients de la 

plaça...En principi, explica l’alcalde, es posaran amb el tema de l’escut, després de les 

festes de Nadal.  

El Sr. Cots torna a prendre la paraula per preguntar sobre les tasques dels municipals, 

tot destacant que potser fan feines, que les podrien fer associacions per mitjà dels seus 

voluntaris a canvi d’una aportació, com ara regular el trànsit de sortida de les escoles. 

També pregunta pel tema dels guals, com se sap que estan al corrent. 

El secretari l’informa que en tot gual que hi ha placa es que estan al corrent, e es aquest 

la que es revisa.  

Finalment també parla sobre l’absència de la representant del PP i destaca que la 

ciutadania hauria de saber que no fa temps que no ve als plens.  

El secretari li diu que va justificar la seva absència perquè estava fora i en tot cas, 

després de tres absències se li pot cridar l’atenció.  

L’alcalde pren de nou la paraula per parlar de l’escorxador i diu que no hi ha cap decisió 

presa al respecte. Que hi ha diferents opcions però res concretat i que ja s’ha liquidat i 

pagat el que es va quedar amb l’escola Monlau. 

Intervé el Sr. Ramon Gassó, regidor per assenyalar que en quan a les multes, que n’hi ha 

moltes que no les cobrem, que van fora a Tràfic, que l’ajuntament cobra les que es 

paguen aquí, però si no les paguen i van a Tràfic, ja no es cobrem.  

El Sr. Ramon Torres, regidor, pren finalment la paraula per destacar que als municipals 

ara també els fan sortir el dissabte i el diumenge pel tema del coto de caça. Sobretot cap 

a les 3 del migdia.  

 

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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