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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 25 DE FEBRER DE 

2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 01/13 

Caràcter: ordinari 

Data: 25-02-2013 

Horari: de les 20,00 a les 21,25 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

Sr. Josep M. GREOLES MASA regidor. 

Sra. Lidia PONS MONISTROL regidora. 

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

Sr. Xavier GOMÀ CASAS regidor, del grup O2015-AM 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora del grup UMdC. 

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

SECRETARI:  Enric Escolà Valls 

 

ABSENTS  

Relació de regidors que han excusat la seva absència: 

Cap 

 

Relació de regidors que no han excusat la seva absència: 

Cap 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (13/11/12 I 28/12/2012). 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER PART DEL SENYOR XAVIER 

GOMÀ I CASAS. 

3. INFORMES D’ALCALDIA. 

4. SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D’OBRES I PETICIÓ D’AJUTS AL PUOSC 2013-2016. 

5. APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS NÚM. 1, 4 I 5 DEL POUM 

DE BELLPUIG. 

6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DE 

BELLPUIG (CURS 2011/2012). RATIFICACIÓ. 

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL 4RT TRIMESTRE DE 2012, SOBRE COMPLIMENT 

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

OPERACIONS COMERCIALS. 

8. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL 

POBLE DE CATALUNYA.  

9. MOCIÓ PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT 

A CATALUNYA. 

10. MOCIÓ PER DECLARAR BELLPUIG MUNICIPI LLIURE DE FRACKING 

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

PRECS I PREGUNTES. 
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Desenvolupament de la sessió 

El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. 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 (13/11/12 I 28/12/2012). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 13 de novembre de 

2012, extraordinària de 28 de desembre de 2012, i extraordinària i urgent, de 28 de 

desembre de 2012. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11. 

 

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

donen per llegides, i s’aproven les actes de referència, amb la inclusió de les esmenes 

proposades. 

 

II. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER PART DEL SENYOR 

XAVIER GOMÀ I CASAS. 

Ates que s’ha rebut de la Junta Electoral Central la credencial acreditativa, en virtut de la 

qual s’ha designat nou regidor de l’Ajuntament de Bellpuig al senyor Xavier GOMÀ i CASAS, 

inclòs a la llista presentada en les darreres eleccions municipals per l’Objectiu 2015 - Acord 

Municipal (O2015-AM), substituint el senyor Xavier SALLA i SIMÓ, que va renunciar al seu 

càrrec de regidor el 28 de desembre de 2012. 

De conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 

electoral general, l’alcaldessa pren el jurament o promesa prescrit al Reial decret 707/1979, 

de 5 d’abril, al senyor Xavier GOMÀ i CASAS, tot manifestant davant del Ple de l’Ajuntament 

de Bellpuig, que: 

- Per imperatiu legal prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bellpuig amb lleialtat al Rei, guardar i 

fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals 

de l’Estat. 

Amb aquesta promesa, i d’acord amb el que disposa la legislació electoral el senyor Xavier 

GOMÀ i CASAS pren possessió del seu càrrec com a nou regidor de l’Ajuntament de 

Bellpuig. 

 

III. INFORMES D’ALCALDIA. 

 

No hi ha. 

 

III. SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D’OBRES I PETICIÓ D’AJUTS AL PUOSC 2013-

2016. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

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

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

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

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

POLLINA del Grup municipal del PP. 

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

Grup municipal d’O2015. 
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Acord: Aprovar per majoria absoluta dels assistents la proposta d'acord que tot seguit es 

transcriu: 

“Vist el que disposa el decret 155/2012, de 20 de novembre, de convocatòria del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-2016, i atès que de conformitat amb el 

contingut del mateix s’han de formular les sol·licituds per a cadascuna de les obres i serveis 

de competència municipal que l’Ajuntament desitja que s’inclogui a la convocatòria. 

Amb aquest efecte i una vegada ha estat redactada la corresponent documentació, tècnica i 

jurídica, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'aprovació de les obres i serveis a incloure en el 

PUOSC 2013-16: 

1. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat la 

inclusió de les obres que tot seguit es transcriuen al Pla Únic d’Obres i Serveis del 

quinquenni 2008-2012, demanat la concessió de la màxima subvenció que els hi sigui 

atribuïble. 

Característiques de l'entitat local beneficiària.  

Corporació local: Ajuntament de Bellpuig 

Comarca: Urgell 

Nom del nucli de població: Bellpuig. 

Naturalesa de l'obra o el servei a realitzar. 

Títol de l'obra o servei, i ordre de prioritat: 
NÚM. ORDRE I TÍTOL PROJECTE PREU 

1 MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE DOS EDIFICIS MUNICIPALS. 57.276,30 € 

2 REHABILITACIÓ DELS TANCAMENTS I COBERTA DE L'EDIFICI DEL CASTELL DE BELLPUIG 140.921,39 € 

3 MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA PLAÇA RAMON FOLCH 148.016,29 € 

4 REFORMA I URBANITZACIÓ DEL C/ MONSTEC 154.966,93 € 

5 REFORMA DEL CARRER SERÉ. 129.007,84 € 

6 REFORMA DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AV. URGELL-REGUER 28.643,93 € 

7 MILLORES EN L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA. 42.309,92 € 

 TOTAL PUOSC  2013-2016..... 701.142,59 € 

Característiques de les actuacions: 

Prestació mínima obligatòria (Art. 67 de la DL 2/2003):  

Sí: peticions 3, 4, 5 i 6. No: peticions 1, 2 i 7. 

Abast de les obres: Municipal. 

Tipologia de les obres: totes elles són de reforma, excepte les número 4 i 6 que contemplen 

una part de nova inversió. 

Distribució del finançament sol·licitat. 

1- MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE DOS EDIFICIS 

MUNICIPALS. 

Aportació municipal Fons propis: 2.863,82 € 

Contribucions especials: 0 € 

Subvenció sol·licitada: 0 € 

PUOSC 21.377,82 € 

Pla Específic Diputació de Lleida 33.034,66 € 

Total pressupost: 57.276,30 € 

2- REHABILITACIÓ DELS TANCAMENTS I COBERTA DE L'EDIFICI DEL CASTELL DE 

BELLPUIG 

Aportació municipal fons propis 28.184,28 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 112.737,11 € 

Total pressupost: 140.921,39 € 
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3- MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA PLAÇA RAMON FOLCH. 

Aportació municipal fons propis 29.603,26 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 118.413,03 € 

Total pressupost: 148.016,29 € 

4- REFORMA I URBANITZACIÓ DEL C/ MONSTEC. 

Aportació municipal fons propis 30.993,39 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 123.973,54 € 

Total pressupost: 154.966,93 € 

5- REFORMA DEL CARRER SERÉ. 

Aportació municipal fons propis 25.801,57 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 103.206,27 € 

Total pressupost: 129.007,84€ 

6- REFORMA DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AV. URGELL-REGUER 

Aportació municipal fons propis 5.728,79 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 22.915,14€ 

Total pressupost: 28.643,93€ 

7- MILLORES EN L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA. 

Aportació municipal fons propis 8.461,98 € 

Contribucions especials 0,00 € 

Subvenció sol·licitada 33.847,93 € 

Total pressupost: 42.309,92€ 

Documentació que s'hi adjunta, tècnic redactor i número de col·legiat: 

 Memòries redactades pels serveis tècnics municipals: Jordi Bosch Santos (Arquitecte 

núm. 28363-0), Ester Montoy Fustel (Arquitecte tècnic núm. 586) i Núria Pons Valls 

(Arquitecte tècnic núm. 579) 

 Informe justificatiu de la necessitat i viabilitat de les obres, característiques tècniques de 

cadascuna de les sol·licituds i altra documentació administrativa de cadascuna de les 

sol·licituds 

2. Aprovar els informes i demés documentació justificativa del interès públic de les obres a 

executar inclosos en la fitxa resum del PUOS, la prioritat, l'exercici d’execució, així com 

d'altres dades d’aquelles fitxes que es donen per reproduïdes a tots els efectes. 

3. Sol·licitar del PUOSC del Departament de Governació que sigui concedit a l’Ajuntament 

de Bellpuig l’ajut que li puguin ser atribuït per aplicació de la línia de subvenció de l’Annex 3 

del Decret, de manteniment i conservació de immobles i serveis municipals, per un import 

de 36.746,62 €/any. 

4. Sol·licitar de la Diputació de Lleida que concedeixi a l’Ajuntament de Bellpuig la 

subvenció que li puguin correspondre per aplicació de la línia de subvenció de l’Annex 7 del 

Decret, del programa d’arrendaments i subministraments, Pla d’acció local, per un import 

quadriennal de 33.034,66 €. 

5. Facultar al Sr. Alcalde o regidor en qui delegui, perquè signi aquells documents públics o 

privats siguin necessaris per a la formalització del present acord.” 

 

Intervencions: 

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

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

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

El Sr. J. Mª COTS i CAIMONS, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, intervé per 

comentar en primer lloc que el seu equip s’abstindrà per no haver tingut temps suficient per 
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estudiar la documentació, ja que la primera notícia que en tenen és divendres al migdia per 

mitjà de la informació que els dóna el regidor Sr. Ramon Torres, i no han tingut temps 

suficient per poder estudiar cadascun dels informes i dossiers que acompanyen aquestes 

actuacions. Destaca també que no és per una qüestió de confiança, sinó de dignitat pròpia 

que no poden recolzar unes actuacions de les quals no han pogut aconseguir prou 

informació. 

De totes maneres vol comentar 3 qüestions: la primera, que malgrat el seu grup ho va 

intentar, entenen que per aquesta llista d’actuacions no s’ha aconseguit fer partícip a la 

ciutadania. Entenen que s’hauria d’haver pogut justificar a la ciutadania perquè hi ha 

aquesta prioritat i no una altra. En segon lloc, al punt núm. 1 no s’especifica en concret els 

dos edificis municipals de que es tracta. I finalment, hi ha una reforma d’un carrer i no es 

compta amb que els veïns hi  facin cap aportació. La corresponsabilització, encara que sigui 

petita, entenen que és necessària ja que sinó pot ser un precedent. Si a partir d’ara, 

aquesta és la manera de funcionar des de l’ajuntament, endavant, però si més endavant 

s’ha de demanar aportacions als veïns, el fet que als del carrer Ponent o a l’Av. Catalunya 

no se’ls demani, no els sembla correcte.  

Intervé l’alcalde, Sr. Salvador BONJOCH GUIM, per destacar que durant l’equip anterior de 

govern es varen fer unes actuacions de similars característiques de les que es preveuen a 

l’Av. Catalunya, concretament al C/ Sant Jordi i al C/ Sant Isidre, i tampoc es va demanar 

cap aportació als veïns.  

Respecte a la no especificació dels edificis del núm. 1, es tracta de l’aire condicionat de la 

biblioteca municipal i de l’aire condicionat, caldera i francoils de la llar de jubilats, que són 

els que estan en més mal estat i amb poca eficiència energètica.  

Sobre la participació ja es va deixar clar des d’un bon començament a què es dedicaria 

aquest PUOSC, és una decisió de l’equip de govern i durant la passada legislatura hi va 

haver molts PUOSC, que tampoc es varen consultar.  

Intervé, el secretari, explicant que l’acord que es pren no compromet la possibilitat de 

demanar contribucions especials. Un cop s’hagin de realitzar les obres, es podran demanar 

si es creu necessari. Aquí del que es tracta és de demanar el 80% d’una subvenció, que 

potser que no atorguin. 

 

IV. APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS NÚM. 1, 4 I 5 DEL 

POUM DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

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

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

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

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

POLLINA del Grup municipal del PP. 

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

Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“Vistes les propostes de modificacions puntuals del POUM de Bellpuig, redactades per la 

consultora Arku3 arquitectura SL, relatives la núm. 1, a una divisió poligonal del PAU 05, la 

núm. 4, a l’àmbit del Carrer Nord de Bellpuig, i la núm. 5, a una modificació de l’article 134 

de les normes urbanístiques. 

Atès que, com es fa consta a les memòries justificatives dels projectes, que les 

modificacions consisteixen: 
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- la modificació núm. 1, consisteix 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 les activitats industrials existents. 

- la modificació núm. 4, de l’àmbit del carrer Nord, consisteix en el canvi de la qualificació 

d’uns terrenys de sòl urbà consolidat, de l’actual Clau 2, zona d’ordenació en Eixample, a 

Sistema Viari, per tal d’adaptar el planejament a la realitat física d’aquell indret. 

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

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

condicions d’edificació. 

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

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

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

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

reguladora de les bases del règim local. 

Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar inicialment les propostes de modificacions puntuals del POUM de Bellpuig 

següents: 

la 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 les activitats industrials existents. 

la núm. 4, en l’àmbit del Carrer Nord de Bellpuig, en un canvi de qualificació d’uns terrenys, 

de Clau 2, zona d’ordenació en Eixample, a Sistema Viari,  

i la núm. 5, en la modificació de l’article 134 de les normes urbanístiques, regulador de la 

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

condicions d’edificació. 

Segon. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 

d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial en les zones afectades per la modificacions del POUM de Bellpuig 

descrites anteriorment, els efectes de la qual s'extingiran definitivament un cop 

transcorreguts durant el termini de dos anys des de l'inici de la vigència de l'acord 

d'aprovació inicial. 

No obstant i de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'urbanisme, es 

podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 

determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en el cas que, per la naturalesa 

dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada 

definitivament aprovat. En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s'extingiran amb 

l'entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a 

l'acord de suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de l'aprovació de la figura de 

planejament. 

L'àmbit de la suspensió de llicències és el reflectit en el plànol de delimitació annex 

Tercer. Sotmetre-les a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà 

de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió, en 

el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal (www.bellpuig.cat). 

Quart. Sol·licitar de forma simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del TRLUC informe als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.” 

 

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

destacar que si bé el seu grup votarà a favor, vol remarcar que és materialment impossible 

revisar totes aquestes modificacions amb tant poc temps. Cal que l’equip de govern tingui 

en compte que havent-hi només un cap de setmana pel mig és impossible estudiar-ho tot 

amb deteniment. Així mateix, volen agrair al Sr. Ramon Torres les seves explicacions durant 

la reunió informativa, però val la pena que ho tinguin en compte per altres modificacions, 

seria molt interessant que se’ls pugui avançar el temari de les mateixes. 

El Sr. J. Mª COTS i CAIMONS, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, també destaca 

que per coherència amb el que ha dit el seu equip abans, també s’abstindran en aquesta 

ocasió, ja que no han tingut temps material per estudiar les modificacions. Val la pena que 

es tingui en compte que quan aquests punts van acompanyats de diferents dossiers, 

s’haurien de posar a disposició de l’oposició amb més temps. Caldria fer un esforç en aquest 

sentit.  

Intervé el secretari per especificar que de les modificacions del POUM, tot i que feia temps 

que en parlaven i que estaven decidides, no es van disposar de les mateixes fins dijous al 

matí, el pla d’obres i serveis s’acaba el dia 27, i demà, dimarts, no es podia fer el ple. 

També s’ha de tenir en compte que hi ha un mes d’exposició pública per a presentar 

al·legacions.  

La Sra. Concepció GABERNET, regidora del grup municipal d’UMdC, especifica que es podia 

fer amb més calma i aprovar aquest punt del POUM el mes que ve. 

El secretari, destaca que encara que no s’hi presentin al·legacions, no hi ha inconvenient en 

tornar a passar per ple aquest punt i així tothom disposaria de més temps per mirar-se la 

documentació.  

Tothom hi està d’acord i així s’acorda.  

Intervé el Sr. Ramon TORRES, regidor d’urbanisme, vol assenyalar que hi ha gent amb 

temes pendents i amb el compromís de reconsiderar algunes de les seves al·legacions quan 

es va aprovar el POUM. Per la seva part es compromet a tenir les reunions informatives 

necessàries amb l’oposició per tal d’informar-los amb temps de tot el que fa referència a les 

3 o 4 modificacions que queden pendents de fer al POUM. 

 

V. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DE 

BELLPUIG (CURS 2011/2012). RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Vist l’acord de la Junta de Govern de 15/01/2012. 

Atès que, el Departament d’Ensenyament requereix la ratificació pel ple dels acords en 

aquesta matèria, es considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de 

l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local (LRBRL); i 52.2 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 l’acord de la Junta de Govern local esmentat, 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: 
“ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL DE BELLPUIG 
(CURS 2011/2012).  
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, 
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entre la qual s’hi troba l’acord d’acceptació de la subvenció per import de 53.300,00 euros, atorgada 
per dit Departament al nostre Ajuntament, com a titulars de llars d’infants i pel curs 2011-2012, i amb 

la finalitat que es pugui fer efectiu el cobrament de la subvenció atorgada. 
Per tot això, i en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia de 17/06/11, per unanimitat 
dels seus membres, s’aprova:  
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada al nostre Ajuntament, pel Departament d’Ensenyament, com 
a titulars de llars d’infants, curs 2011-2012, per import de 53.300,00 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. 
QUART.- aquest acord serà ratificat pel Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri.” 

 

VI. INFORME DEL QUART TRIMESTRE DE 2012, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 

15/2010, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 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 31 de desembre de 2012. 

D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials; els 

tresorers, o en el seu defecte, els interventors de les Corporacions Locals han d’elaborar, 

amb caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament 

estipulats en la mateixa llei. 

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

quals s’estigui incomplint els següents terminis de pagament: 

 

 

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

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

S’informa per trimestres naturals, en aquest cas el venciment 31 de desembre de 2012 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 2012 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 IV trimestre 

factures Import 

total 

Fora de període establert 129 68.198,27 

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

registrades des de fa mes 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: 

De l’1 d’octubre fins el 31 de desembre 2012 
 

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

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

de la seva anotació en el citat registre de factures i no s'hagin tramitat o acordat l’aprovació 

de l'Entitat Local a 30 de desembre de 2012. 

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 €.” 

 

VIII. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR 

DEL POBLE DE CATALUNYA 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

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

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

PONS MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sr. Xavier GOMÀ CASAS, i Sr. Josep M. COTS 

CAIMONS del Grup municipal d’O2015, i Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. 

Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC. 

Vots en contra: 1, de la regidora: Sra. Elisa LLOBET POLLINA del Grup municipal del PP 

 

“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut 

següent: 

“Preàmbul 

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. 

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en 

les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té 

els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia 

fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La 

caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís 

amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 

espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l 

des del reconeixement mutu. 

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat 

una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer 

pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. 

Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 

amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 

dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el 

Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 

l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 

caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 

democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 

espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya el 1980. 
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En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 

polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 

jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 

institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 

Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 

voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 

involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, 

competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 

situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de 

juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 

2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la 

ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 

Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 

democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 

Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta 

voluntat de forma clara i inequívoca. 

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera 

sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya 

expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent: 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 

Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del 

dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu 

futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 

subjecte polític i jurídic sobirà. 

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 

democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través 

de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 

pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en 

serà el garant fonamental del dret a decidir. 

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i 

la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del 

dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 

conjunt de la comunitat internacional. 

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada 

en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 

particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb 

l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 

econòmic, social i cultural. 

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del dret a decidir. 

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el 

poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i 

concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 

actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i 
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socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que 

garanteixin aquest principi. 

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 

protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 

Catalunya.” 

Per tot això, es proposa als grups municipals de l’Ajuntament de Bellpuig que s’hi vulguin 

adherir l'adopció dels acords següents: 

Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 

Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 

 

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 assenyalar que 

no donarà suport a aquesta moció perquè creu que sobrepassa el marc legal establert. 

Sense entrar a valorar si la Constitució ha quedat obsoleta o no, el que està clar és que és 

vigent i que s’ha d’acatar.  

De fet, a les eleccions anticipades del 25 de novembre, on es va cridar a tots els catalans a 

les urnes per a decidir sobre aquest tema, el resultat va ser molt clar, una davallada 

important que en consonància amb la llei, que exigeix 2/3 parts, no ho permet. Per tant, al 

seu entendre, aquesta declaració de sobirania al Parlament és conseqüència d’aquesta 

resultat de les urnes i que s’està en busca d’un marc legal que encara no hi ha.  

El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde intervé per assenyalar que no comparteix el que diu la 

Sra. LLOBET, es podria dir que potser va perdre un partit però la sobirania al Parlament està 

molt ben representada.  

També destaca que espera que ben aviat aquesta Constitució vigent no sigui la nostra. 

Respecta l’opinió de la Sra. LLOBET i del Partit Popular, però no la comparteix.  

 

IX. MOCIÓ PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU 

DÈFICIT A CATALUNYA  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11. 

 

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

“Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha 

fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal 

de donar compliment a les exigències europees.  

Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 

0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es 

presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment 

injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les 

quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a 

l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu 

Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat 

per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les 

despeses de cada administració. 

Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes 

del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la 
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càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, 

tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la 

supressió dels ministeris que han transferit les seves competències però que encara 

existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa 

militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars. 

Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i 

de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit 

a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, 

serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat 

del benestar. 

Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de 

mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert 

que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari 

a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de 

reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les 

retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els 

recursos públics amb rigor i austeritat.  

Per tot això, es proposa als grups municipals de l’Ajuntament de Bellpuig que s’hi vulguin 

adherir, l'adopció dels acords següents: 

Primer. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit 

imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una 

tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat 

centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a 

les Comunitats Autònomes i les administracions locals.  

Segon. Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels 

quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, 

així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou armament, i 

deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 

catalans són  els veritables prestadors de serveis a les persones. 

Tercer. Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa 

d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin 

limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de 

Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012. 

Quart. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als 

Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.” 

 

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, diu que creu que Catalunya 

mereix un millor finançament i per això votarà a favor.  

 

X. MOCIÓ PER DECLARAR BELLPUIG MUNICIPI LLIURE DE FRACKING 
 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11. 

Vots a favor: 11. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
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“Unió municipal de Catalunya, i els partits que si vulguin adherir, presenta aquesta proposta 

de moció per incloure en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es 

convoqui a l'Ajuntament de Bellpuig, als efectes del seu debat o votació. 

Conscients que en els últims temps han proliferat les sol·licituds de permisos per part de 

diverses empreses per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs no convencionals, tant al 

govern d'Espanya com al de la Generalitat. 

Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció general d'Energia i Mines de 

la Generalitat per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a 

diversos municipis de les comarques de la Noguera, Segarra, Solsonès, Urgell, Osona, 

Bagues, Bergadà. 

Atès que l'empresa Montero Energy Corporation S.L. està interessada en fer investigacions 

per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d'altres 

hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d'hidrocarburs que no es troben 

emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en 

roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més 

complicada i que es necessiti d'una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta 

de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en 

perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop en el subsòl profund, es realitzen 

noves perforacions horitzontals per tal d'arribar a la major superfície possible. Per tal 

d'extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s'introdueixen grans 

quantitats d'aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se 

n'alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de 

millorar l'eficiència en la trencadissa de la roca, s'introdueix junt a l'aigua un còctel de 

substancies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de 

perilloses, com ara metalls pesants. 

Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estats Units. No obstant 

això, no es tracta d'una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en 

diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de 

substancies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són 

molt elevats, pel que se'n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les 

nombroses trencadisses de roca, s'han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les 

localitats properes als pous. D'altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat 

per a l'explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d'aigua de consum 

humà i també a alliberar-se per la superfície del sol, el que provoca la contaminació de 

l'aigua i el risc d'explosió davant de qualsevol flamarada accidental. 

Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats 

d'aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses 

perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva 

amb l'entorn. 

Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l'aplicació de la 

tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l'espai natural del 

terme municipal que es podria veure afectat per la presencia de nombrosos pous d'extracció 

i pels seriosos danys que se'n derivarien fruit de l'explotació industrial, PROPOSEM AL PLE 

MUNICIPAL DE BELLPUIG, adopti els següents acords: 

1. L'Ajuntament de Bellpuig es declara MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA HIDRÀULICA 

HORITZONTAL. 

2. L'Ajuntament de Bellpuig exigeix a la Generalitat que no atorgui a l'empresa Montero 

Energy i altres empreses del sector ,els permisos corresponents per a iniciar les 

prospeccions a les nostres comarques. 

3. Aprofitar els esforços, iniciatives i mobilitzacions que han sorgit i que puguin sorgir 

encara des dels diferents àmbits, per tal de difondre i treballar per un model energètic 

alternatiu i sostenible. 
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4. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la manera legal de prohibir la 

tècnica del fracking al nostre país, mitjançant l’aprovació d’una llei antifracking que 

contempli jurídicament la prohibió de fer prospeccions o extraccions amb aquesta tècnica, i 

mentrestant, a decretar moratòries en l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització per 

prospeccions, perforacions i extraccions, fins que no hi hagi una normativa clara al respecte. 

5. Crear una comissió conjunta entre els membres de la comissió informativa d’Alcaldia i la 

Plataforma Aturem el Fracking.  

6. L' Ajuntament de Bellpuig  traslladarà al President de la Generalitat de Catalunya i a la 

Direcció General d'Energia i Mines així com a la Plataforma Aturem el Fracking els acords 

aprovats. 

7. Instar al Govern d'Espanya a que, com han fet França o el Reine Unit, prohibeixi la 

utilització de fracking. 

8. Comunicar aquest acord a: 

Govern d'Espanya 

Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i marí 

Govern de la Generalitat 

Conselleria d'Empresa i Ocupació 

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat 

Diputació de Barcelona,Tarragona, LLeida i Girona 

Consells Comarcals 

Confederació Hidrogràfica del Ebre 

Casa Canal a Mollerussa 

 

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, portaveu del grup municipal d’UMdC, vol destacar també que hi ha 

molts aspectes d’aquest procediment que no estan clars, com ara el trasllat dels residus de 

les bases de recepció de residus, que no està clar on i a càrrec de qui aniran.  

El Sr. Josep M. COTS, portaveu del grup municipal Objectiu 2015, assenyala que un motiu 

més per donar suport a la independència: el subsòl és de l’Estat central i no de la 

Generalitat, i per tant si des de l’Estat Central s’autoritza no hi ha res a fer. 

La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora i portaveu del grup PP, pregunta si el grup de la 

CUP que hi ha al municipi té res a veure amb aquesta moció, ja que li van parlar del tema.  

La Sra. Ramona CREUS aclareix que no, que la moció la presenten ells. 

La Sra. Elisa LLOBET, destaca que després de valorar-ho, creu que no ens convé donar 

suport a aquest tipus d’activitats, pel risc que poden comportar tot i que deixa una porta 

oberta per saber que surt de la investigació tècnica des de la Generalitat.  

 

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 18/12/12, aprovació de la moció en defensa del model d’escola catalana. 

- JGL de 15/01/13, acceptació subvenció funcionament escola bressol (2011/2012). 

- JGL de 19/02/13, sol·licitud d’ajut al programa Leader, 2012. 

- R. 58/12, 19.11.12, aprovació conveni de col·laboració amb el consorci de la Llotja i 

adscripció de personal. 
- R. 59/12, 29.11.12, devolució aval Autansa 3000 SLU, vehicle policia local. 
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- R. 60/12, 29.11.12, aprovació conveni subvenció del Consell Català de l’Esport, per a 

finançament de l’actuació de “Millores al Circuit de Motocròs de Catalunya”. 

- R. 61/12, 29.11.12, autorització de la formalització de l’alienació directa d’una finca 

municipal del c/ Espígol, 6 de Bellpuig. 

- R. 62/12, 11.12.12, ratificació de la suspensió de les obres i incoació d'expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, Sr. Bonet. 

- R. 63/12, 14.12.12, contracte menor de serveis elaboració del pla d’acció per l’energia 

sostenible de Bellpuig. 

- R. 64/12, 21.12.12, atorgament incentius al rendiment personal municipal. 

- R. 65/12, 24.12.12, convocatòria ple extraordinari 28.12.12. 

- R. 66/12, 28.12.12, contracte menor de serveis de la prestació de serveis de la retirada i 

transport de certs residus especials de la deixalleria municipal. 

- R. 67/12, 28.12.12, assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, 2012, tram 

supramunicipal. 

- R. 68/12, 31.12.12, expedient generació de crèdits 2/12. 

- R. 69/12, 31.12.12, expedient transferències de crèdits. 

- R. 70/12, 28.12.12, expedient generació de crèdits 3/12. 

- R. 01/13, 10.01.13, contracte menor de serveis d’elaboració del Pla d’Autoprotecció del 

pavelló municipal. 

- R. 02/13, 19.11.13, aprovació conveni específic Pedro Lafront Puche. 
- R. 03/13, 22.01.13, contracte menor de serveis de modificacions del POUM. 

- R. 04/13, 25.01.13, autorització modificació de l’adjudicació i formalització de l’alienació 

directa d’una finca municipal del c/ Espígol, 6 de Bellpuig. 

- R. 05/13, 01.02.13, Comunicació modificació règim ambiental Residència Bellpuig, SL. 

- R. 06/07/08/13, 01.02.13, incoació expedient retirada vehicles. 

- R. 09/13, 14.02.13. adhesió al conveni marc de col·laboració en la gestió de residus 

RAAEE, procedents de les deixalleries. 

- R. 10/13, 14.02.13, aprovació conveni Senyors Roselló-Aubach. 

- R. 11/13, 22.02.13, convocatòria ple extraordinari 25.02.13. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

La Sra. Elisa LLOBET POLLINA, regidora i portaveu del grup PP, intervé per a preguntar 

sobre l’origen d’aquest conveni dels senyors Roselló-Aubach. 

El Sr. Ramon TORRES, regidor de l’equip de govern, explica que el Sr. Ramon Bertran va 

deixar un llegat als seus hereus, que preveia que haurien de pagar cada any a l’Ajuntament 

i a la Cooperativa, per a fins benèfics, l’equivalent a 1.000 kg de blat. 

Un dels seus descendents, la Ramona Aubach ha anat complint amb la seva obligació, cosa 

que és d’agrair, en canvi, l’altre no ho ha pagat. 

Aquest import, en el seu dia es va quantificar per posar-se al dia dels pagaments i va 

abonar a l’ajuntament 6.000 €. Amb el nou conveni signat, s’acorda que a partir d’ara, cada 

any es pagarà 138 €. 

La Sra. Ramona CREUS, portaveu del grup municipal d’UMdC, pregunta sobre la nova Llei 

d’Administracions Locals, com pot afectar a l’ajuntament de Bellpuig.  

L’alcalde, el Sr. Salvador BONJOCH, respon que és un tema molt complex i que encara no 

saben com acabarà. De moment saben que l’Associació de Municipis hi està en contra i que 

treballen en aquest sentit i que des de la Generalitat s’està elaborant la Llei de Governs 

Locals per impedir l’aplicació d’aquesta norma però encara no és segur tot el que pot 

passar. 

El Sr. J. Mª COTS i CAIMONS, regidor del grup municipal Objectiu 2015, intervé per 

preguntar en primer lloc si arrel d’aquest llegat del Sr. Ramon BERTRAN, no es podria fer 

algun tipus de reconeixement amb aquesta senyora que ha tingut aquest gest de tant 

agrair, de manera que es fes públic, amb el seu consentiment, com a exemple de bona 
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ciutadana i de coherència i compliment amb el propòsit de la persona que li va deixar 

l’herència.  

També vol destacar que durant la darrera festa de Carnaval, es va tornar a fumar al 

poliesportiu. Són conscients que és un problema difícil de solucionar quan s’hi celebra festes 

i la gent es deixa anar i relativitza més les normes a partir de certa hora de la nit però 

caldria insistir amb aquest tema, ja que quan es deixa el pavelló a entitats i els actes no són 

organitzats pel propi ajuntament, s’ha d’incidir molt en aquest aspecte. 

Finalment també vol fer constar la seva sorpresa quan es va assabentar per vies foranes a 

l’ajuntament que aquest any no es feia el Premi Valeri Serra i que potser que a partir d’ara 

sigui bianual. Voldrien que se’ls confirmés aquesta informació i quines actuacions té 

previstes l’ajuntament per tal de tornar-lo a convocar. Consideren que la suspensió del 

premi a tots els nivells no era necessària i que potser s’hagués pogut mantindre per les 

categories petites.  

El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde intervé per dir que en primer lloc, pel que fa el Premi 

Valeri Serra, va parlar inicialment amb cultura, ja que ells sempre havien afirmat que el 

premi era seu. Tot i així, durant tots aquest anys, cultura no ha col·laborat amb cap 

prestació econòmica.  

En el seu moment, la delegada, l’any passat ja es va posar molt en contra de que es 

celebrés el premi i proposava que es fes bianual. L’ajuntament, per contra, va prioritzar el 

fet que era un premi local i va decidir tirar-lo endavant tot i reduint les despeses a la meitat 

respecte a l’any anterior, passant dels 21.000 € que va costar l’any 2011, als 10.500 del 

2012.  

L’única entitat que ha anat col·laborant cada any ha estat l’IEI, que ha fet una aportació 

anual de 4.000 €.  

Per mantenir el premi, l’any passat, l’IEI i a iniciativa seva, es va fer càrrec dels imports 

econòmics dels premis de les categories petites.  

Aquest any, el nou director de cultura va tornar a proposar que el premi fos bianual i fer 

l’esforç d’aquest any no fer-lo. Tot i així volíem fer-lo.  

Varem parlar amb l’IEI i ens van dir que aquest any no podíem confiar en l’aportació de 

4.000 €, però que assumien el compromís per l’any 2014.  

Davant d’aquesta negativa es varen reunir tots els organitzadors locals i es va proposar fer 

un parèntesi al premi de la categoria absoluta i convocar els petits, tot intentant buscar 

diners.  

Des d’Omnium Cultural de Lleida, ens varen aconsellar que el premi fos bianual i que no ens 

podien donar diners, sinó com a molt llibres que ells han publicat.  

L’Arnau Cònsul va aconseguir 1.000 € per mitjà d’una fundació. 

Es va recórrer a bancs i empreses locals i totes les respostes van ser negatives.  

Al final es va acordar parar un any, assumint el compromís de continuar l’any vinent.  

El mateix ha passat amb la Beca Josep M. Bernat. Aquest any no n’hi ha hagut i ja s’ha 

convocat per atorgar-la l’any vinent.  

Pel que fa fumar al pavelló, fins a les 3 de la matinada, la gent sortia a fumar fora. Falta 

una mica d’educació i a certa hora sembla que la gent no respecta res. També es va 

arreglar la vorera del Institut i encara continua creuant pel mig.  

I pel que fa a la Sra. Aubach, és molt cert el que diu, i considera que es pot mirar.  

 

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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