ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 11 DE JUNY DE 2014.
Identificació de la sessió
Núm.: 03/14
Caràcter: ordinari
Data: 11-06-2014
Horari: de 20,00 a les 21,20 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. 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 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:
Sr. Josep M. COTS CAIMONS
regidor, portaveu del grup O2015-AM
Sra. M. Elisa LLOBET POLLINA
regidora, portaveu grup PP
Relació de regidors que no han excusat la seva absència:
Cap
ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (11/03/14 i 29/04/14).
2. INFORMES D’ALCALDIA.
3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LES
ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL.
4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 27, REGULADORA DE LA TAXA PER
ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/14.
6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ TRESORERIA. BBVA.
7. AMPLIACIÓ D’UN ANY DEL PERÍODE DE CARÈNCIA DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT
SUBSCRITA A L’EMPARA DEL RDL 4/2012, AMB REDUCCIÓ DEL DIFERENCIAL DEL
TIPUS D’INTERÈS.
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL POUM DE BELLPUIG.
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL POUM DE BELLPUIG.
10. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA,
ANY 2015.
11. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL
DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A LA NOVA LRSAL.
12. MOCIÓ DE SOM ESCOLA.CAT EN CONTRA DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT
13. INFORMES D’INTERVENCIÓ: COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA
MOROSITAT, 1R. T 2014; PLA D’AJUST MUNICIPAL I LLEI ORGÀNICA ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA I ALTRES.
14. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS, PRECS I PREGUNTES.
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Seguidament se sotmet el primer punt de l’ordre del dia a consideració del Ple:
I.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (11/03/14 i
29/04/14).
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, d’11 de juny de 2014, i
extraordinària de 29 d’abril de 2014.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: 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.
Intervencions:
El regidor Sr. Gomà, manifesta que a l’acta del 29.04.14, hi consta que el regidor Sr.
Cots no va excusar la seva assistència a la sessió, i quan realment si que es va excusar.
El secretari li respon que realment li consta aquesta excusa, i per tant cal corregir dita
acta, així com de tots els regidors que no van poder assistir al ple, per altra part de poc
contingut. Se’n pren nota i s’esmenarà l’acta.
II. INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr. BONJOCH, alcalde, informa que la setmana passada es va reelegir la Sra. Núria
Calaf com a directora de l’Escola Municipal de Música. De les dos candidatures
presentades va sortir escollida per una comissió que va les valorar, per mitjà d’una
puntuació de mèrits i del projecte presentat per les candidatures. Teòricament és un
càrrec de confiança, però es va decidir fer-ho així perquè d’aquesta manera participaven
en la designació tant el claustre de professors, com els representants dels pares com
l’ajuntament. És un càrrec previst per a quatre anys.
Pel que fa al cementiri ja s’estan acabant les obres i l’alcalde informa que ben aviat en
començaran a l’escola bressol, per posar un terra tot tou a la zona d’esbarjo enlloc de
sorra. A més, segons assenyala l’alcalde, també es faran dos parcs infantils nous, un
tocant a l’escola bressol i l’altre al parc del convent.
Durant aquest estiu també es faran els vestidors del camp de futbol. L’any passat ja es
van fer els de la base i aquest any es reformaran els de tota la vida, dels equips
superiors. Totes aquestes reformes, segons diu el Sr. Bonjoch estaran subvencionades
pràcticament al 90% per la Diputació de Lleida.
També destaca que estan previstes obres de reforma al circuit de motocròs,
subvencionades al 100% la Diputació: un rentador i obres de manteniment del circuit.
Està previst també arranjar la teulada de l’Escola de Música i aquí hi participarien les
empreses de Bellpuig. Més endavant també està previst fer l’arranjament d’una part de
la teulada del Convent de Sant Bartomeu, però en aquest cas a càrrec de la Generalitat,
ja que l’edifici és seu.
III. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER
LES ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Per l’alcaldia, el 2 de juny de 2014, s’ha acordat iniciar expedient de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per a les estades a la Llar d’Infants,
encarregant al secretari interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a
seguir.
El RDL. 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text
refós esmentat 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.
Atès que en aquesta modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per estades a la Llar
d’Infants, es donen els requeriments de l’article 25 del RDL 2/2004 (modificat per la Llei
16/2012), que fan innecessari l’informe tècnic-economic, donat que no ens trobem
davant d’una reducció substancial dels costos del servei, sinó d’un increment d’un 2,12,3% de les tarifes (arrodonides a l’enter) de l’ordenança.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 2/06/14,
adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei públic d’estades a la Llar d’Infants, a fi d’adequar els
imports d’aquestes estades als costos del servei.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa que a continuació es relaciona:
O. F. Núm. 26, Taxa per les estades a la Llar d’Infants.
Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 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 BOP.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, 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 BOP Lleida 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:
El Sr. Xavier Gomà, regidor del grup municipal O2015-AM, intervé per demanar si aquest
increment, de cara a propers anys, es pogués aprovar en un ple més aviat, cap al febrer,
perquè així els pares quan fan la preinscripció ja en puguin estar informats.
IV. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 27, REGULADORA DE LA TAXA PELS
ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Per l’alcaldia, el 4 de juny de 2014, s’ha acordat iniciar expedient de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa pels ensenyaments de l’escola de
música, encarregant al secretari interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre el
procediment a seguir.
El RDL. 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text
refós esmentat 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.
Atès que en aquesta modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per estades a la Llar
d’Infants, es donen els requeriments de l’article 25 del RDL 2/2004 (modificat per la Llei
16/2012), que fan innecessari l’informe tècnic-economic, donat que no ens trobem
davant d’una reducció substancial dels costos del servei, sinó d’una petita adequació del
quadre de tarifes de l’ordenança.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 4/06/14,
adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei públic d’ ensenyaments de l’escola de música, a fi
d’adequar els imports d’aquestes estades als costos del servei.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa que a continuació es relaciona:
O. F. Núm. 27, Taxa pels ensenyaments de l’escola de música.
Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 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 BOP.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, 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 BOP Lleida el text íntegre de les
modificacions efectuades”
V. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/14.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Davant la presentació en el departament d’Intervenció de certes factures corresponents
a l’exercici 2013, que no s’han pogut liquidar durant aquell període, corresponents a
despeses contretes sense la consignació necessària suficient.
Atès l’informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la legislació aplicable per
procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits pertanyents a un exercici anterior,
per tal d’aplicar-los al pressupost vigent.
Atès l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien,
és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la
seva realització.
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En atenció al que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 3.529,85 €, corresponents
a l’exercici 2013 que es relacionen en document que figura a l’expedient, i quin
desglossament per partides és el següent:
Ptda pressupost
import
Empresa
Concepte, Número i Data
011-310 00
3.529,85
BBVA
Interessos crèdit BBVA 170124
Total
3.529,85
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014, partida 011 310 00, els
corresponents crèdits per import total de 3.529,85€, amb càrrec a les partides descrites,
a les quals es realitzarà la retenció de crèdits corresponent.”
VI. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ TRESORERIA.
BBVA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per poder atendre
necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de
venciment dels pagaments i dels ingressos municipals.
Vista l’oferta presentada per part de l’entitat bancària BBVA.
Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat en els articles 52 i següents del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Concertar amb l’entitat bancària BBVA, una operació de tresoreria mitjançant de
compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, amb les següents condicions:
a) Import:
150.000 €.
b) Interès:
Euribor 90 d + 2,25 %
c) Comissió d’obertura:
0,00 %
d) Comissió d’estudi:
0,50 %
e) Comissió per no disponibilitat:
0,75 % (anual)
f) Termini de cancel·lació:
Un any des de la formalització.
g) Fedatari:
Secretari municipal
SEGON. Consignar en el pressupost de 2014 les quantitats necessàries per atendre el
pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria.
TERCER. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política
Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte,
trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela
financera d'ens locals.
QUART. Facultar al sr. alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de
l'ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i
execució del present el present acord.”
VII. AMPLIACIÓ D’UN ANY DEL PERÍODE DE CARÈNCIA DE L’OPERACIÓ DE
CRÈDIT SUBSCRITA A L’EMPARA DEL RDL 4/2012, AMB REDUCCIÓ DEL
DIFERENCIAL DEL TIPUS D’INTERÈS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 8, 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, i Sra. Ramona CREUS
ARAGONCILLO, Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC,.
Vots en contra: 1, del regidor: Sr. Xavier GOMÀ CASAS del Grup municipal d’O2015.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“El dia 25 de febrer de 2012, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 4/2012 que
determinava un seguit d’obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir
un mecanisme de finançament per a pagament als proveïdors de les entitats locals.
D’acord amb l’anterior normativa, l’Ajuntament de Bellpuig va contractar la següent
operació de crèdit a llarg termini:
- Per un import de 709.616,02 €, aprovada per acord plenari del dia 9 de maig de
2012 i signat el dia 18 de maig de 2012, amb el Banco Santander SA.
El dia 24 d’abril 2014, Comissió delegada del Govern per a Afers Econòmics de
l’Administració General de l’Estat va acordar la modificació de determinades condicions
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb al càrrec al mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Aquest acord obliga als
ens locals que vulguin acollir-se a dites millores de les condicions financeres al
compliment de les següents condicions:
1. L’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat.
2. L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.
3. La substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i llicències
d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables i elaborar un informe
d’avaluació de les normes de l’entitat local incompatibles amb la unitat de mercat.
L’esmentat acord configura tres opcions, d’entre les qual dues opcions són aplicables a
les operacions contractades per l’Ajuntament. Atesa la situació de la finances municipals
es considera oportú adherir-se a la modificació consistent en l’ampliació d’un any del
període de carència, sense augmentar el període d’amortització, i una reducció de 131
punts bàsics del tipus d’interès.
Per tot això, proposo al Ple d’aquest Ajuntament la presa dels següents acords:
1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’ampliació d’un any del
període de carència, sense augmentar el període d’amortització, i una reducció de 131
punts bàsics del tipus d’interès, de l’operació de crèdit següent:
 Per un import de 709.616,02 €, aprovada per acord plenari del dia 9 de maig de
2012 i signat el dia 18 de maig de 2012, amb el Banco Santander SA.
2. Assumir el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques
de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es publiqui
l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan
les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació
mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de les administracions
catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives
a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’AGE.
3. Adherir-se a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits per
a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta
obligació, mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al
món local (Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de
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Catalunya i les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions
jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”.
4. Assumir el compromís de la substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus
d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal
en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de
Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades a
la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa
específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació de
més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de
responsable o de comunicació prèvia.
5. Confirmar el Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament del dia 29.03.12 i previst en
el Reial Decret Llei 4/2012, formalitzat d’acord amb el model aprovat per l’Ordre
HAP/537/2012 de 9 de març i informat favorablement el dia 30.04.12 per la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local.”
VIII. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL POUM DE
BELLPUIG.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la proposta de modificació puntual del POUM de Bellpuig, redactada pel serveis
tècnics municipals, relativa la núm. 6 als sectors PAU-17 i PAU 38, que com es fa constar
a la memòria justificativa dels projectes consisteix en la reordenació del sistema general
espais lliures –zones verdes del sector PAU-17, i l’ajust dels límits contigus entre els
sectors PAU-17 i PAU 38.
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 la proposta de modificació puntual núm. 6 del POUM de
Bellpuig, consistent en la reordenació del sistema general espais lliures –zones verdes del
sector PAU-17, i l’ajust dels límits contigus entre els sectors PAU-17 i PAU 38.
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
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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 que figura al
projecte de modificació
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.”
IX.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL POUM DE
BELLPUIG.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la proposta de modificació puntual del POUM de Bellpuig, redactada pel serveis
tècnics municipals, relativa la núm. 7, del sector PPU-15, que tal i com consta a la
memòria justificativa del projecte consisteix en modificar la zona prevista en el POUM per
l’ampliació del cementiri.
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 la proposta de modificació puntual núm. 7 del POUM de
Bellpuig, sector PPU-15, consistent en modificar la zona prevista en el POUM per
l’ampliació del cementiri.
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 modificació del POUM de Bellpuig
descrita 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 que figura al
projecte de modificació.
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.”
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X.
APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I
SEANA, ANY 2015
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d'abril per la qual s'estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l'any 2015, publicada al DOGC núm. 6613, de 30/04/2014, on
s’estableix determina la necessitat de fixar dues festes locals per a Bellpuig i Seana per a
l’any 2015.
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 2015, 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 2015
del municipi de Bellpuig, i del nucli de Seana, siguin les següents:
- Bellpuig: 27 de març (festa dels Dolors) i 10 de setembre (Festa Major de Bellpuig).
- Seana: 27 de maç (festa dels Dolors) i 28 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.”
XI
MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL
AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A LA NOVA LLEI
ESPANYOLA
27/2013
DE
RACIONALITZACIÓ
I
SOSTENIBILITAT
DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Des del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
volem fer un reconeixement públic de la trajectòria i valor de la cooperació municipal
que des de fa més de 25 anys va ser la primera instància de l'administració catalana
que va dedicar recursos públics a la cooperació al desenvolupament com a resposta a les
demandes inicials de la ciutadania de destinar el 0'7% del PIB a la cooperació amb els
països del Sud.
Aquest fet que ha anat creixent de forma progressiva partia del convenciment que en un
món globalitzat com l'actual tot el que a l'àmbit local té repercussions també en té a
l'àmbit global i viceversa. En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal
catalana ha estat durant molt anys pionera a nivell europeu i mundial de com, des de la
pròpia autonomia local,calia actuar per combatre els desequilibris Nord/ Sud tant a
través del suport a iniciatives de cooperació al desenvolupament al Sud, com per mitjà
de propostes d'educació al desenvolupament al Nord. També cal destacar que des de la
pròpia administració local s'han impulsat iniciatives d'incidència i de diplomàcia pública
internacional del món local per promoure, en tots els àmbits i a través de les xarxes de
ciutats, polítiques públiques que responguin més a les necessitats de la ciutadania tot
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reivindicant la importància creixent i l'eficàcia del desenvolupament que es promou des
d'àmbit local i amb participació de la ciutadania.
Per aquest motiu podem afirmar que la cooperació municipal catalana és una decisió
política fruit d'una consciència col·lectiva i que s'empara en un seguit de lleis i
normatives, a tots nivells,que avalen des de fa dècades,aquesta capacitat d'actuació.
 Carta Europea d'Autonomia Local del 15 d'octubre de 1985 ratificada per l'Estat
espanyol l'1 de març del 1989, en el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals
poden, en les condicions eventualment previstes a la llet cooperar amb les entitats
d'altres Estats”.
 Els successius Estatuts d'Autonomia de Catalunya de l'any 1979 i de 2006
estableixen competències exclusives en règim local a la Generalitat de Catalunya.
 Llei 23/1988. Llei espanyola de 7 de juliol de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament que estableix a l'article 20 que “la cooperació al desenvolupament
que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de les respectives
societats” i entén que “l'acció que les esmentades entitats en la cooperació al
desenvolupament es basa en els principis d'autonomia pressupostària i
autoresponsabilitat en el seu desenvolupament i execució”
 Llei 26/2001. Llei catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per
unanimitat pel Parlament de Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat internacional, com a bé públic global en la realització
de la qual s'ha compromès la societat catalana. Una de les especificitats més
importants del model català de cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció de
la intervenció pública com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de
solidaritat i de cooperació.
A banda de tot aquest marc normatiu hi ha també diversos pronunciaments
internacionals des de principis dels anys 80 del s. XX sobre el rol important creixent del
paper dels municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets humans.
Destaquem els més significatius de cada dècada tot destacant que cada vegada hi ha un
consens molt més ampli que recull i valora el pes dels municipis en promoure el
desenvolupament.
 la Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les conclusions
de la qual es deia “Fem una crida a les autoritats locals perquè donin suport i
estimulin els intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD”.
 Carta de Berlín (1992) és un dels primers document aprovats i es feia a la
Conferència celebrada amb la presència d'ONGD, administracions locals i moviments
socials de 53 països i conté recomanacions importants, per la cooperació des de
l'àmbit local, a través del document “Iniciatives Locals pel Desenvolupament
Sostenible”.
 Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000),document
aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d'elles un centenar de
catalanes, que recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una
obligació.
 Declaració de París (2005) sobre l'eficàcia de l'ajuda es destaca el paper de les
autoritats locals en la planificació del desenvolupament.
 La Comunitat Europea (2013) publica una important comunicació adreçada al
Parlament Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de
les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en els països socis en ares a la
millora de la governabilitat i l'eficàcia dels resultats del desenvolupament.
En aquest sentit, el CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en la reunió
celebrada el 28 d'abril de 2014 ACORDÀ:
1) CONSIDEREM que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets
d'identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i
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VALOREM MOLT POSITIVAMENT la tasca duta a terme per les administracions locals en
els darrers més de 25 anys de trajectòria.
2) VALOREM COM UN RETROCÉS I REBUTGEM l'actual Llei 27/2013 de 27 de desembre
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) perquè suposa un
intent de recentralització competencial de l'Estat espanyol que es basa en una concepció
centralista i antiga de l'acció exterior que ens remet a fa moltes dècades, i que d'aplicarse suposaria una involució competencial del model de governabilitat internacional i un
retrocés democràtic impropi del segle XXI, ja que va en sentit contrari a l'evolució de
l'acció exterior a nivell mundial i a l'agenda global de noves tendències del
desenvolupament.
3) RECOMANEM als més de 400 ajuntaments, diputacions, mancomunitats i institucions
locals que des de Catalunya tenen actuacions en cooperació al desenvolupament, la pau i
els drets humans que, en base a tota la legislació que empara el ple exercici de
l'autonomia local, es doni continuïtat a aquesta política pública que no ha estat fruit
només d'un desplegament normatiu sinó que és resultat de la concepció solidària del
Poble de Catalunya.
4) DONAR SUPORT a les iniciatives del Govern, al Parlament i a les associacions
municipalistes del nostre país, a fer tots els esforços necessaris per la modificació de la
LRSAL o que, si més no, aquesta llei no sigui aplicable a Catalunya en base al fet que
l'Estatut d'Autonomia confereix competències exclusives al Govern de la Generalitat en
l'Administració local, ja que segons estableix el recent dictamen Consell de Garanties
Estatutàries vulnera diversos preceptes, en redueix les competències locals i afecta el
principi de subsidiarietat.
5) El Govern de la Generalitat ha impulsat una proposta de Llei de governs locals pròpia,
fruit del consens amb les entitats municipalistes i basada en els principis d'autonomia
local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, subsidiarietat i racionalitat. I per
això, RECOMANEM als partits polítics catalans que, en el marc de la reforma local
catalana presentada al Parlament el 6 de novembre de 2013, i actualment en tràmit
parlamentari, treballin per garantir la possibilitat de continuar duent a terme la
cooperació municipal al desenvolupament com a competència voluntària per part dels
municipis. Per aquesta via es preservaria i desenvoluparia la competència exclusiva en
matèria de règim local que preserva l'Estatut d'Autonomia, per la qual cosa l'aplicació de
la LRSAL a Catalunya hauria, en tot cas, de respectar el sistema institucional propi i el
desenvolupament normatiu català en aquesta matèria.
6) PROPOSEM també als partits polítics catalans, d'incloure una referència explícita a la
importància de l'acció exterior dels municipis i a la cooperació local al desenvolupament
dins l'articulat del projecte de Llei d'Acció Exterior que actualment també està sent
tramitat pel Parlament de Catalunya, com a expressió de l'acció exterior multinivell que
es fa des de Catalunya des de fa dècades.
7) DEMANEM al Govern de la Generalitat que denunciï, davant les instàncies que
convingui, la pretensió i les accions del Gobierno de España dirigides a assolir el dèficit 0
de les administracions locals i la contenció absoluta del dèficit de les administracions
autonòmiques, mentre els nivells de dèficit de l'Administració de l'Estat segueixi essent
molt superior al de les administracions esmentades, ja que aquesta política només
suposa una pèrdua progressiva d'autonomia i capacitat d'acció de les administracions
més properes a la ciutadania.
8) DIFONDRE aquest posicionament enviant aquesta moció aprovada a l'Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i a totes les administracions locals catalanes per tal que
en tinguin coneixement i si ho consideren oportú s'hi adhereixin. Donarem també trasllat
al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a tots els Grups Parlamentaris.
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9) CAL RECORDAR que tanmateix la Llei 27/2013, en principi, no modifica l'articulat de la
Llei de bases de règim local relatiu a l'activitat de foment o de cooperació i
desenvolupament. Conseqüentment, l'activitat que en aquest àmbit venen prestant els
governs locals, en principi no resultat afectada.
10) En darrer lloc, des del CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ens
COMPROMETEM, a partir d'aquest moment, a fer un seguiment exhaustiu i a difondre
públicament totes les dificultats que es pugui trobar el món local a l'hora de promoure
polítiques públiques, iniciatives i projectes de cooperació municipal al desenvolupament,
la pau i els drets humans.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció d’aquesta moció com a pròpia, així com
notificar l’adopció d’aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”
XII. Moció contra l'aplicació de la Llei Wert
Nombre de regidors presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també com
la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la Sentència del
Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu
català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta amb un
amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per
la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en
acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una
altra llengua estrangera.
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives
que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i autoritària de
l'estat i no resol els problemes que avui té l'educació,
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l'àmbit
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model
d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli.
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. L'assetjament
continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels diferents tribunals
creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva activitat docent. Per tot
això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una resposta
col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola,
que és garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres
institucions educatives, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió plenària ACORDA:
1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i
curricular de l'escola catalana.
2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el
14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi
model educatiu.
3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat.”
INTERVENCIONS:
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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. X Gomà, regidor del grup municipal O2015-AM, intervé per informar que dissabte
al parc hi ha previstes una sèrie d’activitats en aquest sentit.
Intervé l’alcalde, Sr. Salvador Bonjoch i assenyala que està prevista una trobada lúdica i
reivindicativa en la que durant tot el matí, els nens i nenes podran fer capgrossos i tot
seguit, amb una pancarta tindrà lloc una cercavila fins a l’Ajuntament on es llegirà un
manifest.
Intervé la Sra. Laura Teulé, regidora d’ensenyament per indicar que per aquest acte
s’han agrupat les AMPES de les tres escoles, l’ANC i la colla gegantera.
XIII. INFORMES D’INTERVENCIÓ: COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA
MOROSITAT, 1R. T 2014; PLA D’AJUST MUNICIPAL I LLEI ORGÀNICA ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA I ALTRES.

a) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al
Primer Trimestre de 2014.
Es dóna compte al Ple de l’informe d’intervenció de 5.06.2014, corresponent al primer
trimestre de l’exercici 2014, sobre compliment dels terminis de pagament derivat de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en la nova redacció donada per la Llei 15/2010,
de 5 de juliol i la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, que es resum a
continuació:
a) Número de factures pagades durant el trimestre: 258
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 166.914,00 euros
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 164
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de la seva aprovació
(PMP): 34,58 dies
e) Quantitat total de les factures pagades dins el termini legal: 82.134,29 euros
f) Nombre de factures pagades fora del termini legal: 94
g) Quantitat total de les factures pagades fora del termini legal: 84.779,71 euros
h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures pagades
fora del termini legal des de la seva aprovació (PMPE): 44,82 dies
b) Donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària i de l’estat d’execució del
pressupost general de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al primer trimestre de
2014:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 7 de maig de 2014, relatiu al compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
desenvolupada per l’Ordre HAP/2105/2012, primer trimestre 2014, del qual es conclou
que es compleix amb els objectius d’estabilitat, de la regla de la despesa i deute públic
en els termes regulats a l’article 12 de la Llei orgànica esmentada.
c) Donar compte dels marcs pressupostaris dels anys 2015-2017.
Es dóna compte al Ple de l’aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2015-2017,
donant compliment al que es disposa en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en els termes següents:
2015
2016
2017
Ingressos
4.889.500
4.259.000
4.469.500
Despeses
4.550.750
3.856.550
3.937.560
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b) Donar compte de seguiment del Pla d’Ajust municipal de l’Ajuntament de Bellpuig,
corresponent al primer trimestre de 2014:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 16 d’abril de 2014, relatiu al compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de seguiment del Pla
d’Ajust de l’Ajuntament de Bellpuig, de l’article 10 de la OM MHAP/2105/, de 1.10.2012.”
XIV. 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 11.03.14, aprovació del pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Bellpuig
-JGL de 08.04.14, adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau.
-JGL 29.04.14, autorització de la celebració de la prova esportiva “1r Ral·li de Terra Vila
de Bellpuig”
-JGL 06.05.14, declaració licitació deserta de l’arrendament de béns immobles del carrer
La Font, 29.
-JGL 27.05.14, aprovació de la cessió i urbanització de terrenys destinats a vials al carrer
Nord.
-R. 11/14, 25.03.14, aprovació concessió bestreta al Consorci de la Llotja de Bellpuig.
-R. 12/14, 09.04.14, obres de reforma del crematori i sanejament del cementiri
municipal. Ampliació d’encàrrec de gestió a BSM.
-R. 13/14, 09.04.14, aprovació de liquidació municipal 2013
-R. 14/14, 23.04.14, convocatòria de ple extraordinari 29.04.14
-R. 15/14, 23.04.14, expedient de modificació del pressupost 2014, per incorporació de
crèdits MC 3/2014 – IC
-R. 16/14, 29.04.14, devolució d’avals d’obres
-R. 17/14, 05.05.14, incoació d’expedient protecció de la legalitat urbanística, carretera
de Preixana s/n de Bellpuig.
-R. 18/14, 07/05/14, cessió gratuïta de terrenys i immoble al servei català de la salut de
la Generalitat de Catalunya. Ratificació.
-R. 19/14, 07.05.14, concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al
municipi de Bellpuig i Seana. Liquidació del cànon variable, 2013
-R. 20/14, 14.05.14, Convocatòria Comissió Especial de Comptes
-R. 21/14, 20.05.14, Substitució fiança llicència 39/13, aprovació conveni d’us precari
-R. 22/14, 22.05.14, Alienació finca municipal del carrer Ginesta, 12
-R. 23/14, 26.05.14, modificació convocatòria comissió especial de comptes
-R. 24/14, 28.05.14, declaració de ruïna a instància de particular. Incoació.
-R. 25/14, 28.05.14, expedient de declaració d’estat de ruïna d’un edifici. Carrer Castell,
8 de Bellpuig. Concessió de prorroga.
-R. 26/14, 05.06.14, Convocatòria de ple ordinari 11.06.14
PRECS I PREGUNTES.
Intervé en primer lloc el Sr. Xavier Gomà, regidor del grup municipal O2015-AM per
demanar si els podia informar sobre l’Altaveu Ciutadà.
El Sr. Ramon Gassó, regidor de l’equip de govern, respon que ja s’ha fet la primera
onada i els resultats es veuran ben aviat penjats a la pàgina web. Aquesta és una onada
que fa preguntes molt genèriques sobre que en pensa el ciutadà de diferents aspectes o
serveis de Bellpuig, per a detectar defectes, mancances...
El Sr. Gomà pregunta sobre si té algun cost per l’ajuntament, sobre si les preguntes
sempre les fa l’empresa o les fa l’ajuntament i si l’oposició també pot preguntar. Destaca
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que ha vist les preguntes i diu que considera que sobre l’oposició fan una pregunta molt
genèrica. També creu que algunes preguntes són molt personals i no entén el interès que
pot tenir. També destaca que considera que la resposta de 30 persones és molt pobre,
representa un 0,6% de la població i que sorprèn que només s’hi apuntin 30 persones
quan ho ha rebut tothom a les seves cases. Es qüestiona quin valor pot tenir una
enquesta en la que ha intervingut un 0,6% de la població.
L’alcalde, Sr. Bonjoch, intervé i assenyala que no es tracta d’una enquesta sinó un mena
de fòrum d’opinió en el que hi participa molta gent vinculada amb associacions del nostre
municipi i això vol dir que poden donar una opinió també del que pensen les persones
vinculades amb aquestes associacions.
El cost és gratuït ja que la Diputació en ser el primer municipi de la província de Lleida
que ho ha fet, se’n subvencionarà el cost.
Intervé de nou el Sr. Gomà per a destacar que les enquestes es poden falsejar perquè hi
pot haver col·lectius que s’apunten en bloc per distorsionar els resultats.
També destaca el Sr. Gomà que hi ha hagut algun ajuntament que ja s’ha adherit a Som
Energia, una empresa com Endesa, però d’energia verda i que potser valdria la pena de
mirar.
Pregunta també pel tema de l’escorxador, després de que quedi desert l’arrendament,
quina idea té l’ajuntament.
Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch, dient que de moment no hi ha cap idea pel que fa
l’arrendament.
El Sr. Gomà fa un agraïment sobre el multireferendum, a la gent que ho va organitzar i
pregunta a l’equip de govern sobre una petició d’una pintada d’un mural amb els
resultats, i es va denegar el permís. Creu que està bé poder-ho fer públic per mitjà d’un
mural, que si al 9N sortís un 70% favorable, segur que estaríem orgullosos de poder-ho
pintar.
Respon la Sra. Lidia Pons, regidora de l’equip de govern, destacant que JNC també va
demanar de pintar un mural i els hi van denegar.
L’alcalde, Sr. Bonjoch, conclou que no veu perquè s’han de pintar aquests tipus de
resultats a les parets del municipi.
El Sr. Gomà pregunta sobre contractacions que s’han fet: un paleta, socorristes... com
s’han fet i si ha sortit publicat.
Respon el Sr. Ramon Torres, regidor de l’equip de govern, dient que es va demanar a
l’atur la llista de gent disponible i també va sortir publicat al pregoner.
El Sr. Gomà pregunta sobre el nou IBI i com afectarà a les arques municipals.
Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que no ho saben.
El Sr. Ramon Torres, diu que el que saben és el que es va notificar al desembre i que és
el que ara s’aplica i no es pot tirar endarrere.
Intervé la Sra. Concepció Gabernet, regidora del grup municipal d’UMdC, i diu que al
presentar el POUM hi ha hagut una requalificació de terreny de rústic a urbanitzable, que
el Ministeri ha fet les seves valoracions i que hi ha una sèrie de valors que la gent
afectada els ha vingut de nou. Pensa que hi ha actuacions que venen d’anys endarrere i
que no s’han notificat als afectats. Que les valoracions són molt elevades i els coeficients
també.
Intervé el Sr. Torres per aclarir que els valors que a Bellpuig s’apliquen són de l’any
1.988. Que a la ponència s’especifica que el valor màxim dels terrenys és de 28€/m2.
Que en el seu moment es va demanar que deixessin créixer Bellpuig un 100% i el valor
es va revaloritzar. Està clar que si hagués continuat la eufòria d’abans ningú hauria dit
res. L’Ajuntament es reunirà amb els afectats i parlarem per veure quines solucions es
poden donar. Des de l’Ajuntament varem anar al cadastre i la solució que ens van donar
és que es posin d’acord els propietaris d’un sector i ho desclassifiqui.
La Sra. Gabernet, pregunta si les modificacions del POUM aprovades, que suposa
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presentar un projecte, etc., si suposa un cost per l’Ajuntament.
Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que no, ja que ho fa el tècnic municipal en horari
laboral. El cost són les hores que hi pugui dedicar dins del seu horari laboral.
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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