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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 10 D’ABRIL DE 

2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 02/13 

Caràcter: ordinari 

Data: 10-04-2013 

Horari: de les 19,35 a les 20,30 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. 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: 

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

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

1.  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (25/02/13). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. APROVACIÓ PLA ECONÒMICO FINANCER REFERIT AL PRESSUPOST DE 2013. 

4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MUSICA DE BELLPUIG (CURS 2011/2012)  

5. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 

SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

6. PUNT D’URGÈNCIA. CREACIÓ COMISSIÓ PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL. 

RATIFICACIÓ 

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

DELEGATS. PRECS I PREGUNTES. 

 

Desenvolupament de la sessió 

El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari, però prèviament sol·licita la inclusió a l’ordre 

del dia, amb caràcter d’urgència del punt següent:  

 

CREACIÓ COMISSIÓ PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL. RATIFICACIÓ 

 

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
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El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i 

votació d’aquesta moció. La justifica per la importància del tema i pel fet que no és 

convenient demorar la resolució del mateix  fins al proper Ple. 

A continuació es procedeix a la votació de la declaració d’urgència, amb el següent 

resultat: 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

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

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

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

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

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

Grup municipal del PP. 

 

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 (25/02/13). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 25 de febrer de 2013. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa que demà, durant el dia, es procedirà a treure la grua 

al costat de la Plaça Sant Roc. 

Pel que fa al tema del fracking, explica que demà hi haurà un Consell d’Alcaldes i que 

aquest tema passarà pel Consell Comarcal, per votar-hi en contra.  

També diu que de la Generalitat han informat que s’ha iniciat la denegació de permisos 

per insuficiència del pla d’investigació presentat, però també la mateixa Generalitat ha 

assenyalat que l’última paraula la tenen a Madrid.  

El Sr. Bonjoch, també ha explicat que la propera setmana Bellpuig sortirà per TV3 al 

programa “Divendres”, durant 4 dies de la setmana, i que el plató estarà instal·lat al 

parc. 

També informa que aquest cap de setmana el Circuit de Motocròs de Catalunya 

començarà la seva activitat de nou dins de la nova etapa de gestió i que acollirà el 

Campionat de Catalunya.  

Finalment informa que la vila ha recuperat les instal·lacions de l’Escola Montlau, que 

inicialment els desitjos eren que tornès l’activitat a l’escola, però davant les dificultats 

que s’hi plantejaven, s’han avingut a una oferta per poder recuperar l’edifici. I de 

moment s’hi han instal·lat els passos de la Congregació dels Dolors.  

 

III. APROVACIÓ PLA ECONÒMICO FINANCER REFERIT AL PRESSUPOST DE 

2013.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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, 
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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: 1, del regidor Sr. Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015. 

 

Acord: Aprovar per majoria absoluta dels assistents la proposta d'acord que tot seguit es 

transcriu: 

“Amb motiu de l’aprovació del pressupost general aprovat per 2013, es va constatar que 

no s’assolia l’objectiu de deute públic fixat per la normativa vigent. 

L’import del deute viu municipal consolidat, a 31.12.2013, d’un import total de 3.755.839 

€ (llarg i curt termini), representa un 113,38 % dels ingressos ordinaris de la liquidació 

municipal de 2012 consolidada (Ajuntament i EPE BSM), superior per tant al límit màxim 

requerit legalment com a objectiu de deute públic del 75 % dels ingressos ordinaris 

consolidats liquidats. 

Per providència d’alcaldia de 28.01.13, s’acorda iniciar expedient per a l’aprovació del pla 

econòmic financer corrector que permeti en el termini d’un any el compliment dels 

objectius deute públic previstos legalment (exercici següent a aquell en què es posi de 

manifest l’incompliment, exercici 2014). 

S’ha emès informe respecte del Pla econòmic financer per part del secretari interventor 

municipal. 

El no assoliment de l’objectiu de compliment de deute públic, de conformitat amb l’article 

21 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat financera, 

requereix que l’Entitat Local que no hagi assolit dit objectiu estigui obligada a elaborar, 

en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació del pressupost en situació 

d’incompliment de dit objectiu, d’un pla econòmic i financer corrector que permeti en el 

termini d’un any el compliment dels objectius previstos (exercici següent a aquell en què 

es posi de manifest l’incompliment, per tant exercici 2014), el qual serà sotmès a 

l’aprovació del Ple. 

Posteriorment, i de conformitat a l’article 23 de la LOEPSF, es donarà comunicació a la 

Direcció General de Política Financera del corresponent pla econòmic financer aprovat, 

per a la seva definitiva aprovació. 

D’acord amb el que disposa el mateix article 23, als plans econòmico financers se’ls hi 

donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis pels pressupostos de l’entitat, 

mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis municipal 

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

1- Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix el compliment de l’objectiu de 

deute públic en el termini màxim d’un any (exercici següent a aquell en què es posi de 

manifest l’incompliment, exercici 2014), detall del qual figura a l’expedient. 

2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 

de conformitat a l’article 23.4 del Reglament de la de la LOEPSF. 

3. Exposar el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província i tauler d’anuncis municipal. 

 

Intervencions: 

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

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

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

La Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, portaveu del grup municipal d’UMdC, intervé per 

destacar que el seu grup hi votarà a favor ja que veuen que l’equip de govern fa tots els 

possibles per aplicar mesures correctores, tant aquest any, com el que ve.  

El Sr. Xavier GOMA CASAS, regidor del grup municipal O2015-AM, intervé per assenyalar 

que el seu grup s’abstindrà perquè el pla que se’ls va presentar ahir de passada, al seu 
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entendre planteja moltes de preguntes, i no poden ni votar a favor ni en contra d’una 

cosa que no s’han pogut mirar amb deteniment.  

 

IV. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MUSICA DE BELLPUIG (CURS 2011/2012).  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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, Sr. 

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: 

“Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Centres Públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual demanen que se’ls faci arribar 

diferent documentació justificativa, entre la qual s’hi troba l’acord d’acceptació de la 

subvenció per import de 25.760,00 euros, atorgada per dit Departament al nostre 

Ajuntament, com a titulars de l’escola Municipal de Musica i pel curs 2011-2012, i amb la 

finalitat que es pugui fer efectiu el cobrament de la subvenció atorgada. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada al nostre Ajuntament, pel Departament 

d’Ensenyament, com a titulars de l’escola municipal de musica, curs 2011-2012, per 

import de 25.760,00 euros. 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde o regidor en qui delegi per la signatura de tots els 

documents necessaris per formalitzar aquesta acceptació. 

TERCER.- Trametre aquesta documentació al Departament d’Ensenyament, als efectes 

oportuns.” 

 

V. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 

SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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 Sr. 

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: 

 

“Atès que s’ha rebut l’acord de la Diputació de Lleida, referent a l’aprovació pel plenari 

d’aquella corporació provincial, d’un acord rebutjant totalment l’avantprojecte de Llei de 

l’Administració Local presentada recentment pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, i vista la importància de l’assumpte, es considera necessari acordar l’adhesió 

d’aquest Ajuntament a aquest acord provincial. 

Per això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
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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: 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

El dia 15 de febrer de 2013 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va aprovar 
l'Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
Aquest document, amb l'objectiu de racionalitzar l'administració local i aconseguir un suposat 

estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l'autonomia local i poden suposar fins i tot 
l'extinció d'ens locals modificant l'actual model territorial lleidatà. 
L'article 160 de l'Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total de l'Estat 
espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat, en exercici d'aquestes competències que té en exclusiva, està 

treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de l'Administració 
Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya en els propers mesos. 
A més, l'Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local no 
preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del 
nostre model territorial. 
Tampoc preveu, per tal de racionalitzar l'assignació de competències, la supressió d'alguns 
ministeris que tenen transferides les seves competències en exclusiva a les comunitats 

autònomes. Així es criminalitza l ’ Administració Local pel dèficit públic, quan aquesta és 
responsable només d'un 5 per cent d'aquest i no s'emprenen mesures per frenar el dèficit 
públic de l'Administració de l’Estat que suposa un 75 per cent del total del dèficit. 
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de decisió del 
ciutadà. És l'ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva comunitat i qui 
pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat significa 
eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la 

problemàtica local i la sensibilitat d'un ajuntament. 
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la fixació 

d'uns costos standard per als serveis que presten les administracions locals amb l'objectiu 
d'avaluar la seva  eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament 
desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments. 
La mateixa Diputació de Lleida, l'administració supramunicipal que dona suport al món local 

lleidatà, serà controlada directament en el serveis que presta al territori pel propi Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix d'aquest. 
La Diputació de Lleida te com a competència bàsica la defensa dels interessos dels municipis de 
les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, i per tant: 
S'ACORDA 
Primer.- La Diputació de Lleida rebutja totalment l'avantprojecte de Llei de l'Administració Local 
presentada pel Ministre d'Hisenda  i Administracions Públiques del Govern Espanyol perquè 

vulnera l'autonomia local, les competències que l'Estatut  de Catalunya atorga a la Generalitat i 
al Parlament, i és un intent de recentralització del model d'administració local català. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li atorga 
l'Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit de la Diputació de 
Lleida en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa. 
Tercer- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya, i a l'ACM, 

la FMC, la FEMP i a les corporacions 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: 

La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora i portaveu del grup PP, intervé per destacar que 

s’abstindrà perquè entén que en aquest avantprojecte, alguna competència deu tenir 
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l’Estat, si l’ha aprovat. I d’altra banda, que quan diu “la gran assignatura pendent de la 

Generalitat”, constata que sempre s’avança el govern central mentre nosaltres no hem 

estat capaços de presentar cap model.  

 

VII. PUNT D’URGÈNCIA. CREACIÓ COMISSIÓ PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL. 

RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

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, Sr. Xavier GOMÀ CASAS, del 

Grup municipal d’O2015, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció GABERNET 

GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, i Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup 

municipal del PP 

 

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

 

“Vista la resolució d’alcaldia de 28/02/2013. 

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 49 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 14/13 
CREACIÓ COMISSIÓ PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

Atès del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció, el qual estableix com al seu objecte regular les actuacions 
destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les 
entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu. 
Atès que l’article 10 d’aquell Decret regula l’existència de les Comissions municipals de protecció civil, i 

disposa el següent: 
“En aplicació de l’article 51 de la Llei de protecció civil de Catalunya, els municipis amb més de 
50.000 habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme municipal 
empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d’autoprotecció, ....... han de crear 
una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d’aquesta comissió és 
facultativa.” 

Les comissions municipals de protecció civil tenen com a funció principal, en l’àmbit d’aquest Decret: 
homologar els plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, 
instal·lacions o activitats d’interès per a la protecció civil local.” 
D’acord amb l’article 51 de la Llei de protecció civil de Catalunya, la Comissió Municipal de Protecció 
Civil està integrada per l’Alcalde o Alcaldessa, qui la presideix, i per representants de l’ajuntament i 
demés administracions que disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les 

entitats col·laboradores en funcions de protecció civil i de l’associació de voluntaris i voluntàries, si 

existís; pels directors o directores dels plans d’autoprotecció de les empreses i els centres del municipi 
que siguin convocats, així com pel personal tècnic que es consideri necessari.  
La Comissió Municipal de Protecció Civil té caràcter consultiu, deliberant i coordinador, i exerceix les 
funcions que li assignen les lleis, reglaments i ordenances municipals, i en l’ampit del Decret 82/2010, 
com s’ha dit, hi ha la redacció i validació dels Plans d’Autoprotecció Municipals (PAU), referents a 
empreses, entitats, centres o instal·lacions de la vila obligats a adoptar aquestes mesures 
d’autoprotecció. 

Atès l’anterior, i en ús de les competències que m’atorga la normativa vigent, Resolc:  
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1. Crear la Comissió Municipal de Protecció Civil, que presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui, 
estarà integrada pels següents membres:  

 Regidor/a d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Protecció Civil 
 Regidor/a de Turisme i Seana 
 Regidor/a d’Obres i Serveis, Medi Ambient i Agricultura 
 Tècnic/a de Protecció Civil Municipal. 

Actuarà com a secretari de la comissió, el secretari municipal, o funcionari municipal en qui delegui. 
Tercer.- D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament, per la seva ratificació, en la 

primera sessió plenària que se celebri.” 

 

VIII. 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 02.04.13, adhesió a l’acord marc del subministrament elèctric. 

- R. 12/13, 26.02.13, determinació horari personal laboral municipal. 

- R. 13/13, 27.02.13, adhesió a l’acord marc de subministrament elèctric. 

- R. 14/13, 28.02.13, creació comissió protecció civil municipal. 

- R. 15/13, 28.02.13, resolució de mutu acord concessió edificis antic escorxador. 

- R. 16 i 17/13, 25.03.13, declaració vehicles com a residus. 

- R. 18/13, 26.03.13. atorgament incentius al rendiment personal municipal. 

- R. 19/13, 05.04.13, incoació expedient retirada vehicle via pública. 

- R. 20/13, 05.02.13, convocatòria ple extraordinari 10.04.13. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

La Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, planteja tres qüestions al 

regidor Sr. Torres:  

la primera és la gestió del vedat de caça que la Cooperativa ha deixat. Com funciona?, la 

segona sobre l’arranjament de camins, si hi ha alguna previsió per aquest any i 

pressupost. I la tercera sobre l’omplidor de botes de la carretera de Belianes, com 

funciona i que paguen els qui omplen les botes. 

Per respondre a aquestes preguntes, agafa la paraula el Sr. Ramon Torres, tinent 

d’alcalde, explicant pel que fa al vedat, que fa uns dies van tenir una conversa amb 

l’associació que han format els caçadors locals. L’ajuntament tenia ofertes d’altres 

persones que volien arrendar el coto i que els va semblar millor que ho porti gent de 

Bellpuig, encara que l’Ajuntament hi perdés una mica perquè els varen veure molt 

animats en potenciar aquesta societat que han format amb 47 caçadors locals. De fora 

només n’admetran 15 caçadors. Proposen que la caça només siguin 2 o 3 dies a la 

setmana, i fins a les 2 o les 3 de la tarda. 

Demà fan una assemblea i segons la seva proposta (la gestió la porten ells però els 

titulars en som nosaltres), calculen que hi haurà uns ingressos de 22.000€ i que ells se’n 

quedarien per aquesta gestió aproximadament un 30%. L’Ajuntament, amb la resta es 

faria càrrec de les despeses fixes (matrícula, assegurança de responsabilitat civil... ) i la 

resta de diners que sobrarien servirien per arranjar camins.  

Continua el Sr. TORRES, dient que aquest any es vol arranjar el Camí d’Anglesola amb 

un reg asfàltic, i es faria un repàs als camins de terra més importants. Per això hi ha 

dues partides de 5.000€ cadascuna.  

En quan a l’omplidor de botes, el Sr. TORRES explica que l’Ajuntament va voler saber 

què li costava el subministrament d’aigua a dojo per tothom, sense cap despesa pels 

usuaris. En principi aquella aigua es subministra per a usos agraris i això es controla per 

mitjà de les DUNS que els usuaris han de facilitar a l’Ajuntament. S’ha calculat que 

aquest cost és del voltant els 5.000 € anuals, ara bé, davant la constatació que hi ha 
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usuaris que utilitzen aquesta aigua per altres usos, i que n’hi ha també que s’han donat 

de baixa del reg de la Casa Canal, i reguen l’hort amb aquesta aigua, es va enviar una 

carta a tots per informar dels litres d’aigua que ha gastat cadascú i quin import costa 

aquesta aigua.  

Hem arribat a la conclusió que davant d’un ús responsable de l’aigua no es farà pagar 

ningú, ara bé, davant d’un abús, sí que es podria fer pagar. Es tractava amb la carta 

enviada, de sensibilitzar als usuaris per un ús raonable.  

Tot seguit intervé el Sr. Xavier GOMÀ, regidor del Grup municipal d’O2015 per preguntar 

si està previst fer alguna moció sobre la sobirania fiscal.  

L’alcalde contesta que de moment no se n’ha parlat però que se’n pot parlar. 

Finalment, pren la paraula la Sra. Ramona CREUS, portaveu del Grup municipal d’UMdC, 

assenyalar a tall d’informació, que aquesta setmana la major part de militants d’Unió 

Democràtica de Bellpuig, s’han donat de baixa del partit i entre ells, les dues regidores 

d’UMdC, i que continuaran sota aquestes sigles.  

 

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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