ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, DEL 30 D’OCTUBRE DE
2013.
Identificació de la sessió
Núm.: 05/13
Caràcter: ordinari
Data: 30-10-2013
Horari: de les 20,00 a les 20,50 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
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
Sr. Josep M. COTS CAIMONS
Sr. Xavier GOMÀ CASAS
Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO
Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES
SECRETARI:

alcalde
1r. tinent d’alcalde.
2n. tinent d’alcalde.
3ra. tinent d’alcalde.
Regidor del grup CiU
Regidora del grup CiU
regidor, portaveu del grup O2015-AM
regidor del grup O2015-AM
regidora, portaveu grup UMdC
regidora del grup UMdC.
Enric Escolà Valls

ABSENTS
Relació de regidors que han excusat la seva absència:
Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA
regidora, portaveu grup PP
Relació de regidors que no han excusat la seva absència:
Cap

1.
2.
3.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (31/07/13).
INFORMES D’ALCALDIA.
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEVA
MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2014.
4.
EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2013.
APROVACIÓ INICIAL.
5.
APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI MUNICIPAL 2014-2016. RATIFICACIÓ.
6.
APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA, ANY
2014.
7.
INFORME DEL 3R. TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
8.
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS DELEGATS.
9.
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 (31/07/13).

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 31 de juliol 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.
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II.

INFORMES D’ALCALDIA.

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa en primer lloc de la substitució temporal del Sr. Josep Maria
Targa en les seves tasques al pavelló poliesportiu. S’ha tingut que fer una contractació temporal,
per cobrir la baixa. Si finalment no es pogués tornar a incorporar, s’obrirà una convocatòria
pública, perquè els interessats s’hi pugin presentar.
En segon lloc, l’alcalde comenta que s’ha obert també una votació pública per a decidir que fer a la
Plaça Ramon Folch un cop s’arrenqui l’arbre del mig, que està malalt. Tothom pot opinar si tornar a
plantar l’arbre, posar-hi l’escut de Bellpuig, o be una altra proposta. El dia 15 s’obrirà l’urna, i el
resultat serà vinculant. Convida a tots els regidors que vulguin a assistir a l’obertura de l’urna, i el
recompte.
III.
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEVA
MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2014
Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 6, 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.
Abstencions: 4, dels regidors: Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO i Sra. Concepció GABERNET
GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC, Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Sr. Xavier GOMÀ CASAS
del Grup municipal d’O2015.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“L’Alcaldia de 7 d’octubre de 2013, va ordenar iniciar l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals vigents de certs impostos municipals, així com la modificació d’algunes ordenances fiscals
vigents, reguladores de les taxes, tant per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, com per la prestació de serveis públics municipals, per l’Ajuntament o per la seva
l’entitat publica empresarial Bellpuig Serveis Municipals, o per la realització d’activitats
administratives de competència local o d’ordenances de preus públics.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en particular,
l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’impostos
municipals, així com d’algunes ordenances fiscals reguladores de les taxes, per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local, per la prestació de serveis públics municipals, o per
la realització d’activitats administratives de competència local o d’ordenances de preus públics.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
ordenances fiscal següents:
O. F. núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,87. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi serà el següent:
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POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa
Llei €

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

83,30
118,64
148,30

c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

Coef.

Tarifa
municipal

1,87
1,87
1,87
1,87
1,87

23,56
63,61
134,28
167,27
209,06

1,87
1,87
1,87

155,49
221,45
276,82

42,28
83,30
118,60
148,30

1,87
1,87
1,87
1,87

78,92
155,49
221,45
276,82

17,67
27,77
83,30

1,87
1,87
1,87

32,98
51,84
155,49

1,87
1,87
1,87

32,98
51,84
155,49

PER
17,67
27,77
83,30

f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
4,42
1,87
8,25
- Motocicletes fins a 125 cc
4,42
1,87
8,25
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
7,57
1,87
14,13
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
15,15
1,87
28,28
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
30,29
1,87
56,54
- Motocicletes de més de 1.000 cc
60,58
1,87
113,08
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V
del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà
l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del Reial decret
1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que
es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als
diferents tipus de vehicles.”
O. F. núm. 5, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions.
El text dels articles de l’Ordenança que es modifiquen són:
“Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme municipal de Bellpuig s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments
per l’article 84 de la LRBRL, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental,
per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a
aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.
20131030 ACTAPLE ordenances

3

Així mateix constitueix el fet imposable de la taxa, la realització de les activitats administratives i
tècniques de controls en els supòsits en els que l’exigència de llicència fos substituïda per la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Euros
1. Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i
400 €
control ambiental de les activitats (LPCA):
2. Activitats incloses als annexos II i IV de la LPCA quan s’han de sotmetre a
1.000 €
consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental:
3. Activitats incloses a als annexos II i IV de la LPCA no previstes a l’apartat
800 €
anterior:
4. Activitats incloses en l’Annex III de la LPCA, i les activitats sotmeses al règim de
385 €
llicència per la normativa en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, a
excepció de les previstes als apartats b) i e) de l’article 95 del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR):
5. Activitats o instal·lacions innòcues, les previstes als apartats b) de l’article 95 del
205 €
REPAR o aquelles altres el procediment d’autorització de les quals estigui regulada per
la normativa sectorial diferent de l’esmentada als apartats anteriors, inclosa la
llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui sotmesa a cap altra
règim d’intervenció administrativa:
6. Procediment de revisió de llicència municipal ambiental i permís municipal
107 €
ambiental:
7. Control inicial de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental o
107 €
comprovació de la posada en funcionament d’activitats regulades per les disposicions
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, així com per normativa
sectorial distinta de les esmentades als apartats anteriors, inclosa la comprovació de
la comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecta a altre règim
d’intervenció administrativa:
8. Control periòdic de llicència municipal ambiental i de permís municipal ambiental
205 €
o d’activitats incloses a l’annex III de la LPCA:
9. Llicències i autoritzacions per a l'exercici d'activitats no compreses en els apartats
107 €
anteriors o d'altres ordenances fiscals:
10. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i
85 €
instal·lacions:
11. Canvis de titularitat durant la tramitació de la llicència o posteriors:
63 €
2. Les taxes per llicència d’obertura sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la Llei 3/1998, de 27
d’abril (LIIAA) i les taxes per autoritzacions, llicències i permisos municipals ambientals sol·licitades
amb anterioritat a la vigència de la LPCA, que deroga i ve a substituir a l’anterior, es liquidaran d’acord
amb l’Ordenança fiscal vigent en el moment de la seva sol·licitud.
Article 6. Desistiment
1. En cas que el sol·licitant d'una llicència o permís formuli desistiment exprés en la seva petició abans
de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran les següents:
a) Quan encara no s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva legalització o
legitimació:el 20 % de la taxa.
b) Quan ja s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva legalització o legitimació: el 50
% de la taxa.
2. Si s'ha iniciat l'exercici de l'activitat abans d'haver-se obtingut la llicència o el permís, o sense que
hagi estat legitimada la comunicació prèvia formulada, no s'aplicaran les quotes previstes a l'apartat
anterior, malgrat que es formuli desistiment, i es liquidarà el 100% de la quota que correspongui
d'acord amb les tarifes de l'article 5 d'aquesta ordenança.”
O. F. núm. 6 Taxa de cementiri municipal.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6è. Quota tributària.
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a. fila
965,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a. fila
1.200,00 €
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Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a. fila
965,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a. fila
530,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un columbari
580,00 €
Quota tributària dels nínxols plans i cantoners
situats a la banda sud del cementiri actual:
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a. Fila
1.170,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a. Fila
1.170,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a. Fila
1.170,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a. Fila
785,00 €
Assignació de terrenys per tombes o panteons:
Parcel·la mínima 2 m²
213,00 €/m²
Parcel·la màxima 25 m²
418,00 €/m²
(Pels difunts que hi hagi enterrats a terra
només es permetrà una creu o marca.)
Conservació de cementiri:
Per nínxol o columbari
8,25 €
Per panteó, tomba
93,50 €
Per emissió títol
6,15 €”
O. F. núm. 7, Taxa de clavegueram.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de Cent vint-i-dos euros.
2. La quota tributària que es anual, s'ha d'exigir per la prestació del servei de clavegueram, essent la
que es determina en el següent quadre:
Euros
a) Per habitatge i activitats comercials, amb una superfície de venda inferior a 800
14,50 €
m²:
b) Activitats industrials:
40,00 €
c) Hotels, bars i activitats de restauració:
40,00 €
d) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda
igual o superior a 800 m²
40,00 €
e) Drets d’entroncament: (Mà d’obra i materials a part)
122,00 €
O. F. núm. 8, Taxa per recollida d’escombraries.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatge particular, en condicions d’habitabilitat:
84,00 €
Habitatge particular Seana:
42,00 €
Hotels, fondes, cafès, bars, etc.:
153,00 €
Establiments comercials, de
superfície de venda inferior a 800 m²
140,00 €
Establiments industrials:
140,00 €
Establiments comercials, individuals o col·lectius,
amb una superfície de venda igual o superior
a 800 m²
1.428,00 €
Establiments Seana:
70,00 €
Oficines d’entitats bancàries:
324,00 €
Defraudadors:
el quíntuple de la tarifa anual.
Recollida establiments fora dels cascs urbans de Bellpuig i Seana:
Per la recollida d’aquells establiments ubicats fora dels nuclis urbans de Bellpuig o Seana, que
vulguin gaudir del servei de recollida d’escombreries no industrial (RSU i FORM), s’haurà de
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regular mitjançant conveni. Per calcular l’import d’aquest tipus de recollida, es prendrà com a base
el cost total que representa aquest servei específic.
Bonificacions: S’atorgarà una bonificació d’un 10% de la quota tributaria d’aquesta taxa aquells
usuaris particulars que hagin efectuat al menys 5 entrades de material rebutjable admissible a la
deixalleria municipal de Bellpuig.”
O. F. núm. 9, Taxa per l’expedició de documents urbanístics.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 7è. Tarifa.
1. Per expedició de cèdula urbanística, a instància de part
49,00
2. Per cada certificació expedida a instància de part de serveis urbanístics
23,50
3. Per l’atorgament de la llicència de segregació d’una finca rústica o urbana
49,00
4. Per la tramitació d’un pla urbanístic derivat, a iniciativa de particular
1.115,00
5. Compulsa de documents urbanístics o d’altres documents (sense fer copia)
0,40
6. Compulsa de documents urbanístics o d’altres documents (fent la copia)
0,50
7. Expedient primera ocupació
70,00
8. Còpies de plànols amb plotter:
Tipus de
paper

Monocrom
normal
vegetal

normal

€
€
€
€
€
€
€

Color
vegetal

DIN A4

3,65

4,60

5,50

6,25

DIN A3

5,20

7,80

7,70

8,35

DIN A2

7,30

9,40

10,90

11,50

DIN A1

9,20

10,85

16,30

13,75

DIN A0

11,80

13,65

15,70

16,50

O. F. núm. 10, Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Euros
Període comprès de l’1 Període comprès de l’1
d’abril
al
30
de d’octubre al 31 de març.
setembre
- Zona primera
a) Ocupació mitjançant taules i cadires:
1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb
cadires, per unitat..............................
2,15
1,30
2- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,
per unitat................................
7,50
5,30
- Resta de la Vila
b) Ocupació mitjançant taules i cadires:
1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb
cadires, per unitat..............................
1,60
1,30
2- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,
per unitat................................
6,40
5,30
O. F. núm. 11, Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
tanques i altres instal·lacions anàlogues.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è. Tarifa.
Per ocupació de terrenys d'ús públic amb material de construcció, deixalles, tanques i altres
instal·lacions anàlogues:
Tanques i bastides per obres i grues a la via pública ………………….0,165 €/m 2 dia
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Contenidor per a runes o sac ………………………………………………….…..2,45 €/ut. dia
Marquesina per pas de vianants …………………………………………………. 0,165 €/m2 dia
Aquesta es realitzarà a petició del tècnic competent mitjançant l’informe de la llicència urbanística,
valorarà la necessarietat depenen del carrer on es realitzen les obres.”
O. F. núm. 12, Taxa per la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres abastaments públics.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 4t. Quota tributària.
La quota tributària corresponent serà la que es fixa en les següents tarifes:
Concepte
Habitatges ús domèstic
Tarifa
Bloc I:
Bloc II:

fins a 10 m3/mes

0,3929 €/m3

De 10 a 20 m3/mes

0,5170 €/m3

Bloc III: Excés de 20 m3/mes

0,6824 €/m3

Ús comercial

Tarifa

Bloc I:

0,4446 €/m3

Bloc II:

fins a 10 m3/mes
De 10 a 20 m3/mes

0,5687 €/m3

Bloc III: Excés de 20 m3/mes

0,7341 €/m3

Usos industrials i de la construcció

Tarifa

Bloc I:

0,5066 €/m3

Bloc II:

fins a 10 m3/mes
De 10 a 20 m3/mes

0,6204 €/m3

Bloc III: Excés de 20 m3/mes

0,7961 €/m3

Quota fixa de servei

Tarifa

Habitatges ús domèstic

2,1404 €/mes/abonat

Ús comercial

2,1404 €/mes/abonat

Ús industrial i construcció

5,3457 €/mes/abonat

Drets d’entroncament , altes, escomeses i reposició:
Dret d’entroncament ......
99,26 €
Mà d’obra ......................
9,94 €
Comptador 13 mm .........
59,47 €
Fiança ...........................
32,07 €
Total alta comptador (impostos inclosos):
236,16 €
Escomesa de 3 mts (no inclou comptador ni drets ): 504,73 €
Reposició del servei: 77,74 €
Conservació de comptadors:
Quota conservació comptador: 1,00 €/mes/abonat
(Els canvis de comptadors seran assumits pel gestor del servei)
L'aplicació de les noves tarifes es condiciona a la seva aprovació per part de la Comissió de Preus
de Catalunya.
Defraudadors:
En cas de què tingui una connexió sense comptador o be es detectin manipulacions que alterin la
lectura, se li aplicarà la mitja anual del consum multiplicada pel nombre d'habitants de l'immoble
que queda fixat, com a mínim, en una persona per habitatge, pel quíntuple de la tarifa més IVA i
pel 150%.”
O. F. núm. 15, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
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“Article 5è. Tarifa.
La quantitat anual de la tarifa es regirà d’acord amb el següent:
Concepte
Import
Per placa de Gual instal·lada permanentment per entrada de vehicles
47,00 €/any
Quan es tracti d'empreses explotadores de serveis que afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, podrà concertar-se amb les empreses la quantitat a satisfer, prenent com a
base el valor mig de l’aprofitament, d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.”
O. F. núm. 17, Taxa per l’expedició de documents administratius.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6 Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
Epígraf 1. Padró d’habitants
EUR
1. Certificacions d’empadronament
- Vigent
1,60
- De Padrons anteriors
1,60
2. Certificats de convivència i residència
1,60
Epígraf 2. Certificacions
1. Certificació de documents o acords municipals
1,60
2. Altres certificacions (no urbanístiques)
1,60
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli/Din A4
0,30
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, format Din A3
0,40
3. Compulsa de documents (sense fer la copia)
0,40
4. Compulsa de documents (fent la copia)
0,50
2. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter la tramitació d’urgència dels expedients que
motivin l’acreditació.”
O. F. núm. 18, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: carrers del nucli de Seana.
Segona categoria: Resta de carrers i vies públiques o privades del terme municipal.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es
realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
3a
4a
5a
.....
Coeficient aplicable
1,07
1,17
.....
3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories,
s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que
fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.”
O. F. núm. 26, Taxa per les estades a la Llar d'Infants
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 5è. Tarifa.
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
Concepte
Material
43,00 €
Assegurança Escolar
13,00 €
Quota mensual
92,00 €
El pagament de material i assegurança s’efectuarà en iniciar el curs escolar, o en el moment de la
inscripció durant el curs.
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Les famílies amb 2 o mes germans a la Llar, gaudiran d’una bonificació del 25 % respecte dels
conceptes de material i assegurança escolar i d’un 10 % respecte de la quota mensual.
1 Hora d’acollida, Mesos complets
20,00 €/mes
1,30 Hores d’acollida, Mesos complets
30,00 €/mes
2 Hores d’acollida, Mesos complets
35,00 €/mes
Una hora extra esporàdica
2,00 €/dia
Preu hores d’estada al migdia, quan
no s’utilitza el servei de cuina
4,10 €/dia”
O. F. núm. 33, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
EPÍGRAF 1. Tarifes per aprofitaments generals:
Epígraf
Euros
1. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i
similars. Per cada m2 o fracció
2,45 €
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors,
cavallets, jocs de qualsevol tipus, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena
d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció .
2,45 €
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o
fracció
2,45 €
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres,
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada m2 o fracció
2,45 €
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada m2 o fracció
2,45 €
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o
parades de xocolateria, patates i massa fregida. Per cada m2 o fracció
2,45 €
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o
parades per a la venda de gelats, torrons i de dolços. Per cada m2 o fracció
2,45 €
8. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per a
la venda d’artesania, joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada
m lineal o fracció
2,45 €
9. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició d’articles no
especificats en els epígrafs anteriors. Per cada m2 o fracció
2,45 €
EPÍGRAF 2. MERCAT AMBULANT:
Parades al mercat municipal dels dimarts.
1. Lloc fix. per cada metre lineal o fracció. (es liquida trimestralment)
0,80 €
2. Lloc eventual, per cada ml o fracció
1,10 €
2. L’import màxim a pagar per ocupació de terrenys contemplades a l’epígraf 1 es fixa en 230 €.
3. A més dels imports anteriors, en el cas de necessitar connectar a l’enllumenat públic les
despeses que s’originin per a dur a terme aquesta connexió així com les despeses de consum
elèctric que aquesta connexió comporti seran de compte del sol·licitant de la mateixa, així com les
despeses de reparacions i avaries que s’hi produeixin.
4. Les tarifes de l’epígraf 1 corresponen a ocupacions de terrenys motivades per l’organització
d’activitats tradicionals (festes majors o tradicionals). No s’inclou en cap cas concerts o activitats
extraordinaris que es puguin celebrar al municipi, en que l’Ajuntament podrà acudir a una licitació
pública, o a l’establiment de convenis específics en els quals es fixarà específicament l’import per
l’ocupació de terrenys d’ús públic.
5. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
6. Com a garantia per possibles responsabilitats derivades directament de l’ocupació de la via pública
contemplades a l’epígraf 1, s’haurà de dipositar a la Caixa municipal, en un termini d’un mes a
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comptar des de l’autorització, la quantitat de 70,00 €, per ocupació de via pública inferior a 20 m², o
175 €, a partir d’aquella superfície. En cas de no efectuar-se el dipòsit anterior, dins del termini
establert, decaurà el dret d’instal·lació a la via pública.”
O. F. núm. 35, Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
1. Abonament per temporada
Familiar (per família)
58,00 €
Individuals (des dels 3 anys als 10 anys)
23,00 €
Individuals (des dels 11 anys als 65 anys)
30,00 €
2. Entrades
Laborals: Des dels 3 anys
4,00 €
Persones que disposin del Carnet Jove
3,00 €
Festius: Des dels 3 anys
4,50 €
Persones que disposin del Carnet Jove
3,50 €
3. Abonaments especials
Mensual
30,00 €
4. Pèrdua d’abonaments
Per lliurament de duplicats
-2. Les famílies nombroses pagaran les quotes anteriors, reduïdes en un 25 %. La condició de família
nombrosa s’haurà d’acreditar a les oficines municipals, mitjançant el títol oficial, amb una antelació de
15 dies a l’obertura de les piscines municipals.
3. La condició de família s’acredita per la convivència al mateix domicili de tots els seus integrants.
4. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 3 anys, i els majors dels 65 anys.
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte dels quals els Serveis Socials municipals hagin
emès informe favorable.”
O. F. núm. 39, Taxa per la prestació de serveis a l’alberg municipal
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 6. Quota tributària
Les tarifes aplicables seran les següents:
1. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, amb la
finalitat específica de l’alberg, d’allotjament de temporers del
camp per cada dia d’estada i plaça d’ocupació, temporada
d’hivern:
2. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, amb la
finalitat específica de l’alberg, d’allotjament de temporers del
camp per cada dia d’estada i plaça d’ocupació, resta de l’any:
3. Per la utilització dels serveis de l’alberg municipal, per altres
finalitats d’allotjament, per cada dia d’estada i plaça d’ocupació:
4. Per la utilització específica d’allotjament de peregrins que
realitzin el camí de Sant Jaume, per cada dia d’estada i plaça
d’ocupació:

8,70 €
7,70 €
11,20 €
9,20 €”

O. F. núm. 40, Taxa per la utilització d’equipaments i edificis municipals
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“ARTICLE 3r.- Quota Tributaria.
1. Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri dins l’horari habitual de funcionament de
l’equipament afectat seran les següents:
EQUIPAMENT MUNICIPAL

a.

Activitats b.

Activitats
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amb

organitzades
per ànim de lucre, de
entitats / org sense caràcter comercial
ànim de lucre
o altres similars
TEATRE ARMENGOL

138 €

275 €

SALA CULTURAL CASTELL

69,00 €

138 €

PLANTA BAIXA CASTELL

69,00 €

138 €

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

69,00 €

138 €

SALA POLIVALENT ALBERG MUNICIPAL

34,00 €

69,00 €

ALTELL PAVELLÓ MUNICIPAL

34,00 €

69,00 €

SALA CONFERÈNCIES CASA CULTURA

34,00 €

69,00 €

34,0 €

69,00 €

SALA DE SESSIONS

2. De manera excepcional, per activitats de caràcter ordinari en altres instal·lacions culturals i
esportives de titularitat municipal, s’aplicarà una tarifa de 10€/h per ocupació de la instal·lació
municipal.
3. Servei de rutes turístiques:
a) VISITA GUIADA MAUSOLEU
(Durada: 1 hora aprox.)
Tarifa general: 2 €
Tarifa reduïda: 1,5 €, aplicable a grups de 15 persones o més, a majors de 65 anys, persones
de 7 a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de Lleida, Carnet jove i
famílies nombroses.
Gaudiran d’aquest servei de forma gratuïta: els menors de 7 anys, les persones en atur,
persones amb el carnet docent, els grups escolars i d’estudiants (amb professors), els discapacitats
amb acompanyant, i els empadronats a Bellpuig.
b) RUTA HISTÒRICA GUIADA Inclou la ruta històrica aprofundida pel casc antic (1 hora aprox.) i la
visita al Mausoleu de Ramon Folch de Cardona (20 mín. aprox. )
- Tarifa general: 3 €
- Tarifa reduïda: 2 €, aplicable a grups de 15 persones o més, a majors de 65 anys, persones de 7
a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de Lleida, Carnet jove i famílies
nombroses.
Gaudiran d’aquest servei de forma gratuïta: els menors de 7 anys, les persones en atur,
persones amb el carnet docent, els grups escolars i d’estudiants (amb professors), els discapacitats
amb acompanyant, i els empadronats a Bellpuig.
c) RUTA HISTÒRICA GUIADA REDUÏDA + MAUSOLEU: Inclou una visita guiada al Mausoleu (45
min. aprox.) i una ruta històrica pel casc antic (30 mín. aprox)
PREU : 3 €
- Tarifa reduïda: 2 €, aplicable a grups de 15 persones o més, a majors de 65 anys, persones de 7
a 18 anys, amb el carnet d’estudiant universitari, del Club d’amics de Lleida, Carnet jove i famílies
nombroses.
Gaudiran d’aquest servei de forma gratuïta: els menors de 7 anys, les persones en atur,
persones amb el carnet docent, els grups escolars i d’estudiants (amb professors), els discapacitats
amb acompanyant, i els empadronats a Bellpuig.”
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2014 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que
facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i
general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
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publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de data 25.10.12, de les ordenances fiscals
detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 18
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 19
reguladora de impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.”
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 en primer lloc la Sra. Ramona Creus, portaveu del grup municipal UMdC, per a destacar
l’abstenció del seu grup, entenen que no és el moment oportú per pujar impostos.
Intervé a continuació del Sr. Josep M. Cots, portaveu del grup municipal O2015-AM, i també
assenyala que el seu grup s’abstindrà, perquè tot i que entenen que si l’equip de govern municipal
es veu obligat a apujar els ingressos municipals és perquè no hi ha cap altra possibilitat per
quadrar els números, troben que hi ha coses que potser es podrien fer i no es fan. Per exemple, no
noten progressivitat en els impostos, la pujada es fa d’una manera plana, un 2% per exemple en
l’impost dels vehicles, tant si és un tot terreny, com un utilitari, un cotxe híbrid, com un que
consumeix molt. No hi ha sensibilitat davant d’aquests aspectes. Igual amb el tema de les
escombraries, tot i que entenen que aquí és més complicat.
En quan a l’ordenança núm. 10 per ocupació de via pública per taules i cadires, el Sr. Cots destaca
que no estan segurs que hi hagi una supervisió de l’espai d’ocupació, que aquest sigui el pactat
inicialment i no es produeixin variacions amb el temps. Tampoc estan segurs dels requisits que es
posa per protegir al vianant perquè pugui passar lliurement per la vorera.
Finalment, destaca que la pujada de l’aigua, entenen que no només és una qüestió de puja general
sinó que potser l’empresa concessionària s’ha trobat un dèficit que no esperava i també ha canviat
la situació per la falta de subvenció, però entenen que això no hauria d’afectar al ciutadà. Aquí
pensa que l’equip de govern hauria d’haver jugat més fort ja que l’empresa quan ho assumeix ja
sap que se la juga. Aquesta puja en un marc de crisi només afegeix més problemes al ciutadà.
També, en quan a la taxa per distribució d’aigua diu que es parla de blocs i a la factura de l’aigua
de trams.
El secretari, explica que potser es confon perquè mira el cànon.
De totes maneres, el Sr. Cots, no entén com quadren aquest conceptes i el secretari diu que s’ho
mirarà i li explicarà.
Per acabar, el Sr. Cots destaca que la quota de la llar d’infants s’ha incorporat i que a la reunió
prèvia no hi era.
El Secretari, explica que hi havia un error i ara s’ha incorporat.
En resposta a les qüestions plantejades pel Sr. Cots intervé el Sr. Ramon Gassó, regidor de l’equip
de govern per explicar que si bé és cert que d’aquest tema de les escombraries l’any passat ja se’n
va parlar, d’una reunió a la que va assistir sobre aquest tema al Consell Comarcal, en va extreure
que s’hauria de fer el porta a porta, per poder controlar la quantitat d’escombraries que genera
cada casa i això suposaria a Bellpuig que la despesa fos del doble. Per aquest motiu no s’ha fet. A
l’Urgell, només hi ha Verdú i Castellserà, que facin el porta a porta.
En quan al tema de l’aigua, si s’hagués de fer la puja segons el contracte, aquesta seria d’un 22%
aproximadament. L’equip de govern des de sempre ha estat partidari de portar directament des de
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l’Ajuntament el tema de l’aigua però desfer ara el contracte, que finalitza abans de les properes
eleccions municipals, li costaria a l’Ajuntament uns 50.000 euros.
Pel que fa a l’ocupació de taules a la via pública, els establiments ja saben que han de deixar pas
pels vianants. En quan al control d’aquesta ocupació es respecten les concedides perquè s’han fet
comprovacions. Potser que un dia puntual s’ocupi una mica més però també ens hem trobat
sorpreses de gent que paga tot l’any i només ocupa el cap de setmana.
IV.
EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2013.
APROVACIÓ INICIAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
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, i vistos els informes que consten
a l’expedient, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 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.
SUPLEMENTS CRÈDITS
MINORACIÓ
CONSIGNACIÓ CRÈDIT
CONSIGNACIÓ
EXTRA.
DE CRÈDITS
ANTERIOR
RESULTANT
I
615.655,00
615.655,00
0,00
0
0
II
832.298,76
859.298,76
27.000,00
0
0
III
142.100,00
145.100,00
3.000,00
0
0
IV
913.290,00
913.290,00
0,00
0
0
VI
1.482.619,59
1.539.619,59
54.000,00
3.000,000
0
VII
0,00
0,00
0,00
0
0
IX
292.000,00
292.000,00
0,00
0
0
TOTAL
4.277.963,35
84.000,00
3.000,00
0,00
4.364.963,35
b) Estat d’Ingressos:
CAPÍTOL
CONSIGNACIÓ
INCREMENTS
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
DE CRÈDITS
RESULTANT
I
1.408.000,00
1.408.000,00
0,00
II
30.000,00
30.000,00
0,00
III
419.800,00
419.800,00
0,00
IV
914.305,00
988.305,00
74.000,00
V
22.800,00
35.800,00
13.000,00
VI
69.500,00
69.500,00
0,00
VII
1.341.889,97
1.341.889,97
0.00
VIII
71.668,38
71.668,38
0,00
IX
0,00
0,00
0,00
TOTAL
4.277.963,35
87.000,00
4.364.963,35
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.”
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V.

APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI MUNICIPAL 2014-2016. RATIFICACIÓ.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la resolució de l’alcaldia 52/2013, de 27/09/2013.
Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, es considera
necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que
preveu l’article 52 i 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER. Ratificar la resolució d’alcaldia esmentada, el text de la qual es transcriu a continuació, i
encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calguin per a la seva efectivitat:

“RESOLUCIÓ__52/13
APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI MUNICIPAL 2014-2016
1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
Atès que no esta prevista la celebració de cap sessió plenària amb anterioritat al proper 1.10.2013, que es la
data màxima de presentació d’aquest marc pressupostari, es considera necessari efectuar aquesta aprovació
per resolució d’alcaldia, la qual serà ratificada posteriorment pel Ple de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que
s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a)
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
b)
Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució
tendencial.
c)
Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent com a base
el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost aprovat de l’exercici n, elaborant una previsió per als
exercicis n+1, n+2 i n+3, juntament amb l’informe d’intervenció.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
En virtut d'això, en ús de les competències que m’atorga la normativa vigent, RESOLC
PRIMER. Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (n+1,
n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
SEGON. Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Tercera: Aquesta resolució haurà de ser ratificada pel Ple l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri.”

INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum
de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Josep M. Cots, portaveu del grup municipal O2015-AM, intervé per fer algunes preguntes
sobre qüestions que no li han quedat clares sobre aquesta ratio al secretari, i aquest, li respon.
VI. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA,
ANY 2014
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Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista l’Ordre que estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2014, publicada al DOGC
núm. 6450, de 30/08/2013, el qual determina la necessitat de fixar dues festes locals de Bellpuig i
Seana per a l’any 2014.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Bellpuig presenti la proposta de dues festes locals del
municipi per a l’any 2014, per tal de donar compliment al previst en l’article 37.2 de l'Estatut dels
Treballadors.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, segons les
previsions del calendari de l’any vinent, fixi que les festes locals oficials per l’any 2014 del municipi
de Bellpuig, i del nucli de Seana, siguin les següents:
- Bellpuig: 11 d’abril (festa dels Dolors) i 12 de setembre (Festa Major de Bellpuig).
- Seana: 11 d’abril (festa dels Dolors) i 29 de setembre (Festa Major de Seana).
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als
centres docents i a qui resulti interessat.”
VII. INFORME DEL 3R. TRIMESTRE DE 2013, SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010,
DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament respecte del compliment dels terminis de pagament de les
obligacions a 30 de setembre de 2013.
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials; els tresorers, o en el
seu defecte, els interventors de les Corporacions Locals han d’elaborar, amb caràcter de trimestre
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:
De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2013

30 dies

Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
S’informa per trimestres naturals, en aquest cas el venciment 30 de setember de 2013 en funció
de les factures no pagades dins de termini establert.
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercial, en data 31 de març de 2013 l’import de les obligacions pendents de pagament que
incompleixen els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
sector públic són:
Factures o documents justificatius pendents de pagament factures
Import total
a final del III trimestre 2013
Fora de període establert
86
64.051,42 €
A continuació es dóna compte de l’informe d’Intervenció de les factures que han estat registrades
des de fa més de 3 mesos i no s’ha tramitat el reconeixement d’obligació a data de referència:
“En compliment de l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials es dóna coneixement al Ple de l’informe d’Intervenció sobre la existència de relació de
factures o documents justificatius respecte dels quals han transcorregut tres mesos des de la seva
anotació al registre i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la seva tramitació:
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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 s’agrupen segons l’estat de tramitació.
En aquesta qüestió l’informe d’intervenció específica:
“Pel que fa a les obligacions de la intervenció d'emetre informe al Ple, s'adjunta al present informe
una relació de les factures en les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el citat registre de factures i no s'hagin tramitat o acordat l’aprovació de l'Entitat Local
a 30 de setembre de 2013.
En aquest darrer trimestre, el llistat recull un total de 0 factures que al final del tercer 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. 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 03.07.13, aprovació de la modificació del conveni regulador d’una subvenció del Consell
Català de l’Esport, millores al circuit de motocròs de Catalunya.
- R. 43/13, 22.08.13, Aprovació definitiva projecte rehabilitació vestuaris infantils Camp de futbol.
- R. 44/13, 22.08.13, ampliació crèdits Pressupost 2013.
- R. 45/13, 03.09.13, Encàrrec gestió EPE BSM, obres rehabilitació vestuaris infantils Camp de
futbol.
- R. 46/13 i 47/13, 09.09.13, Inici expedient declaració vehicles com a residu, mat. NA8240AN i
C4550BJK.
- R. 48/13, 16.09.13, Expedient de declaració d’estat ruïnós parcial i de manteniment de l’edifici.
carrer Castell, 8 – Bellpuig- incoació.
- R. 49/13, 20.09.13, Presentació reclamació economicoadministrativa TEAR Aragó, liquidació CHE.
- R. 50/13, 23.09.13, contracte menor de subministrament de mobiliari, biblioteca municipal.
- R. 51/13, 23.09.13, incoació expedient protecció legalitat urbanística, Plaça Ramon Bertran, 12.
- R. 52/13, 27.09.13, aprovació marc pressupostari municipal 2014-2016.
- R. 53/13, 03.10.13, compareixença recurs contenciós administratiu 525/2013.
- R. 54/13, 08.10.13, desestimació de reclamació urbanística dels Srs. Vidal Serra en relació a un
edifici situat al carrer Major núm. 9
- R. 55/13, 16.10.13, ratificació expedient protecció legalitat urbanística, Plaça Ramon Bertran, 12.
- R. 56/13, 24.10.13, convocatòria ple ordinari, 30.10.2013.
IX PRECS I PREGUNTES.
Intervé el Sr. Josep M. COTS, portaveu del Grup municipal d’O2015, per preguntar sobre tres
qüestions: En primer lloc, destacar que en un dels darrers plens es va aprovar el tema de la
sobirania fiscal i que l’ajuntament pogués fer l’ingrès a l’Agència Catalana.
El secretari diu que s’hi estan treballant.
També van demanar a l’alcalde que fes un escrit per informar a tots aquells que a nivell individual
hi poden estar interessats sobre el procediment a seguir.
L’alcalde diu que ho té present.
En segon lloc, el Sr. Cots diu que sobre la consulta de la Pl. Ramon Folch de Cardona, potser
s’hauria hagut de fer d’una manera més oberta, demanant a entitats que aportessin idees per
després amb el que es recull fer la consulta. Tal i com es fa ara, es difícil que surti alguna altra
opció i guanyi, perquè hi haurà opinions molt diverses.
I finalment, explica la preocupació del seu grup per la noticia de que en un moment o altre es
poden tancar les sessions de cinema al Teatre Armengol.
L’alcalde, Sr. Salvador Bonjoch, intervé per a destacar que en quan a les sessions de cinema del
teatre poden estar tranquils. S’està treballant en aquest tema i buscant solucions que s’hi poden
fer, i fins i tot, potser que resultem ser més competitius, però de moment no poden dir res més.
Pel que fa al tema de les votacions de la plaça Ramon Folch de Cardona, les qüestions que s’han
plantejat són les que més o menys l’ajuntament de Bellpuig ha anat copsant de la gent. De totes
maneres, si a l’apartat altres hi surt una proposta interessant se’n podria tornar a parlar i iniciar de
nou el procediment.
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I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
Vist i Plau
El President,

CPISR-1 Enric Escola
Valls
2013.12.18 11:14:25
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