ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 22 DE SETEMBRE DE 2014.
Identificació de la sessió
Núm.: 05/14
Caràcter: extraordinari
Data: 22-09-2014
Horari: de 20,05 a les 20,15 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
Amb caràcter previ el Sr. alcalde, Sr. Bonjoch, proposa als assistents dues qüestions; la
primera, proposant el canvi d’ordre dels punts inclosos a l’ordre, tractant primer la
modificació del PUOSC, i l’altra exposant que, d’acord amb les recomanacions de l’AMI i de
l’ACM, per aquest ple extraordinari s’accepti que no es paguin dietes derivades de
l’assistència. Els assistents per assentiment així ho acorden.
ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DEL PUOSC 2011-2012, RATIFICACIÓ.
2. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Seguidament se sotmet a consideració del Ple el primer punt de l’ordre del dia:
I.

APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DEL PUOSC 2011-2012, 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 52/2014, de 05/09/2014.
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Atès que, pel seu import, la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon
al ple de l’Ajuntament, i per tant es considera necessari sotmetre aquesta resolució a
ratificació d’aquell òrgan municipal, 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 D’ALCALDIA 52/2014
APROVACIÓ MODIFICACIONS - PUOSC 2011-2012.
L’Ajuntament de Bellpuig té atribuïdes dins del programa de subvencions del Pla únic d’obres i serveis,
anys 2011 -2012, les següents obres:
Any

Import PEC

Subvenció PUOSC.

Ajuntament

2.011 Millora instal·lacions recinte poliesportiu

717.349,81

499.052,54

218.297,27

2.012 Millora xarxa enllumenat, zona sud

159.184,63

151.604,40

7.580,23

2.012 Millora urbanització Av. Catalunya

138.907,75

132.293,09

6.614,66

2.012 Millora xarxa enllumenat, zona central i est 137.349,94

130.809,40

6.540,54

2.012

274.923,17

17.193,81

Millora xarxa enllumenat, zona nord

292.116,98

Donat l’elevat import de les obres al poliesportiu, que implica una aportació municipal superior als
200.000€, i vista la situació precedent i actual de l’economia municipal, ens ha obligat a no poder
iniciar la contractació d’aquestes obres.
Vist això, en primer lloc, s’ha desglossat el projecte de Millora de les instal·lacions del Poliesportiu,
reduint l’àmbit d’execució (excloent una ampliació prevista), deixant aquest projecte en 532.369,40
de pressupost (Iva inclòs), reduint l’aportació municipal a un 5% de l’obra aproximadament, i respecte
dels projectes de millora de les xarxes d’enllumenat també s’han modificat, als efectes que tots
s’executin amb tecnologia LED, qüestió no prevista anteriorment.
Considerant que a l’Ajuntament li resulta evident que les obres d’urbanització de l’Avinguda de
Catalunya i les de millora de l’enllumenat públic, tenen una major prioritat que les del poliesportiu, en
implicar un estalvi real a les arques municipals, per les millores als respectius subministraments que
implicaran les obres.
Entenent necessari avançar la seva execució, la qual cosa ens comporta demanar de modificar
l’anualitat d’execució de els obres de Millora urbanització Av. Catalunya, Millora xarxa enllumenat,
zona sud, i Millora xarxa enllumenat, zona central i est, avançant-les a l’anualitat 2011 del PUOSC, i
endarrerir les obres de Millora instal·lacions recinte poliesportiu (desglossades) a l’anualitat 2012.
Atès tot l’anterior, vist el que determina la normativa reguladora sobre la aquesta matèria, i amb
caràcter d’urgència, RESOLC:
1. Aprovar les al·legacions redactades per aquest Ajuntament de modificació de les atribucions
actuals del Pla d’únic d’obres i serveis, 2011-2012, i la resta de documentació. Les al·legacions es
donen per reproduïdes, constant les mateixes als seus expedients, i continuació se’n transcriu un
resum:
a) La substitució del projecte de Millora instal·lacions recinte poliesportiu, pel desglossat del mateix
d’import 538.369,40 €.
b) La modificació dels diferents projectes de millora de l’enllumenat de Bellpuig, pels projectes
següents:
PEC Iva inclòs
Modernització de l'enllumenat públic zona Nord,

178.058,54 €

Modernització de l'enllumenat públic zona Sud

209.088,56 €

Modernització de l'enllumenat públic zona Central

201.057,05 €
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c)

Que, en lloc de l’obra prevista actualment, siguin incloses al PUOSC de l’any 2011 les obres
següents:

Any

Import PEC

Subvenció
PUOSC

Ajuntament

2.011

Millora urbanització Av Catalunya

138.907,75

131.962,36

6.945,39

2.011

Modernització de l'enllumenat públic zona Nord

178.058,54

168.803,20

9.255,34

2.011

Modernització de l'enllumenat públic zona Sud

209.088,56

197.956,25

11.132,31

d) Que, en lloc de les obres previstes actualment, siguin incloses al PUOSC de l’any 2012 les obres
següents,
Any

Import PEC

Subvenció
PUOSC

Ajuntament

2.012 Millora instal·lacions recinte poliesportiu

538.369,40

499.052,54

39.316,86

2.012 Modernització de l'enllumenat públic zona Central

201.057,05

190.577,52

10.422,48

2. Notificar aquesta resolució a la secció del PUOSC de la Delegació del Govern de la Generalitat a
Lleida als efectes oportuns.
3. Facultar el Sr. Alcalde, o al regidor en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per
a signar aquells documents que es puguin derivar de l’acord anterior.
4. D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri,
per a la seva ratificació.”

II. MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un
futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per
segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i
amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions
pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel
repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del
president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens
va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la
voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del
Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del
2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la
primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De
llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la
majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar
Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a
demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de
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la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la
ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor
de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i
polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes.
Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena.
Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns
objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta
del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la
pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la
corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és
un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides
així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha
estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre
el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania
de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem
demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma
reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1.
Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de Bellpuig amb la realització de la mateixa, facilitant
tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
2.
Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya
i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta
del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
3.
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides,
al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la
Comissió Europea.”
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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:
Per finalitzar l’alcalde, Sr. Bonjoch, diu: “vull donar les gràcies a tots els assistents, donar
els gràcies a totes les associacions que han fet possible arribar a aquest punt, donar les
gràcies al Parlament de Catalunya, al President, a tots els partits polítics i evidentment a
tota la ciutadania. Aquest moment és un moment històric, molt important per a tots
nosaltres, i espera que el dia 9 de novembre, com país democràtic que teòricament som i
que espera que siguem, puguem votar i el nostre poble decidir els seu futur el més aviat
possible. Per això, us animo a continuar en aquesta tasca, que serà difícil, complicada en
tots els aspectes, segurament sortiran moltes coses pel camí, ja que ens estan intentant
posar moltes traves, però si anem tots a una, tots units, aconseguirem aquest objectiu tan
important per a tots nosaltres. Moltes gràcies per la vostra assistència, i ¡Visca Catalunya
Lliure¡. Moltes gràcies.
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
2014.09.30
12:13:36 +02'00'
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