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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 31 DE JULIOL DE 2014. 

Identificació de la sessió 

Núm.: 04/14 

Caràcter: ordinari 

Data: 31-07-2014 

Horari: de 20,05 a les 20,40 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal  

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

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

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

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

Sr. Josep M. GREOLES MASA Regidor del grup CiU 

Sra. Lidia PONS MONISTROL Regidora del grup CiU 

Sr. Xavier GOMÀ CASAS regidor del grup O2015-AM 

Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO regidora, portaveu grup UMdC 

Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES regidora del grup UMdC. 

SECRETARI:  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 LA SESSIÓ ANTERIOR (11/06/14). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2013. APROVACIÓ. 

4. EXPEDIENT NÚMERO 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2014. 

APROVACIÓ INICIAL. 

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL POUM DE BELLPUIG. 

6. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL CCL. 

7. INFORMES D’INTERVENCIÓ: COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA 

MOROSITAT, 2N. TR 2014; PLA D’AJUST MUNICIPAL. 

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

DELEGATS, PRECS I PREGUNTES. 
 

Seguidament se sotmet el primer punt de l’ordre del dia a consideració del Ple: 

 

I. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (11/06/14). 

 

Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, d’11 de juny de 2014. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 8. 

Vots a favor: 8. 

 

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. 
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Intervencions: 

La regidora Sra. Gabernet ha fet constar per escrit a secretaria que al punt de precs i 

preguntes de l’acta d’11.06.2014, hi hauria de constar a la part final de la seva intervenció 

el que es transcriu tot seguit: ”i que segons consulta amb un tècnic de valoracions 

cadastrals de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida ens va afirmar que si l’informe de 

la Ponència de Valors Cadastrals que és presentà a l’Ajuntament no hagués estat positiu, la 

Ponència generalment no hagués tirat endavant.”. Se’n pren nota i s’esmenarà l’acta. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, informa que s’estan acabant les obres del cementiri i que ja s’han 

començat les dels vestidors del camp de futbol. També que ahir van començar les obres a 

l’edifici del castell. 

Informa també que aviat començaran unes reformes a la plaça Sant Roc desprès d’una 

reunió que es va fer amb els veïns per tal de buscar una solució a l’excés de velocitat dels 

vehicles. En aquest sentit s’enxamparan les voreres en dos punts per provocar una ziga-

zaga als vehicles i així reduir la velocitat dels mateixos.  

 

III. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2013. APROVACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 8. 

Vots a favor: 8. 

 

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

 

“Anualment, finalitzat cada exercici pressupostari, es necessari elaborar el compte general 

de l’entitat local, dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials locals i 

de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

Al compte general es posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 

complementària i annexos. 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig 

de cada exercici. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès el seu dictamen el 2 de juny de 2014. 

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 108, de data 6 

de juny de 2014, e-tauler i tauler d’anuncis municipal, pel període reglamentari, no s’hi han 

formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

Donant compliment a les previsions contingudes als articles 208 a 223 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, és preceptiu que acabat cada exercici econòmic, es dugui a terme la 

rendició, pel President de la Corporació, del Compte General Municipal, en aquest cas 

constituït pels comptes anuals de la pròpia Entitat i de Entitat Pública Empresarial EPE 

Bellpuig Serveis Municipals. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig, i de la seva Entitat Pública 

Empresarial dependent, corresponent a l'exercici de 2013, integrats per: 

A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent: 

Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats pels 

següents documents comptables: 

Balanç de situació 31/12/13 
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ACTIU 13.430.004,68 € 

PASSIU 13.430.004,68 € 

Compte de resultats 

Resultats de l’exercici 510.221,36 € 

Liquidació del pressupost, exercici corrent: 

Drets recaptació neta 3.128.283,41 € 

Drets reconeguts pendents de cobrament 572.124,59 € 

Pagaments realitzats 2.841.320,97 € 

Obligacions pendents d’ordenar pagament 138.436,53 € 

Resultat pressupostari ajustat 116.187,82 € 

Estat de romanent de tresoreria 944.908,51 € 

La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 

en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost. 

B. Comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2013 de l'EPE Bellpuig 

Serveis Municipals, segons el resum següent: 

Balanç de situació 

ACTIU 5.848.417,65 € 

PASSIU 5.848.417,65 € 

Compte de Pèrdues i Guanys 

Resultats de l'exercici 40.016,41 € 

Segon. Retre els comptes de l'exercici de 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 

 

IV. EXPEDIENT NÚMERO 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 

2014. APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 8. 

Vots a favor: 8. 

 

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, es proposa 

l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5 del Pressupost de 2014, 

amb aplicació de majors ingressos, transferències entre partides, amb el contingut resumit a 

nivell de capítols següent: 

a) Estat de Despeses: 

CAP. 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

SUPLEMENTS 

DE CRÈDIT 

CRÈDITS 

EXTRA. 

MINORACIÓ 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 615.655,00 0,00 0,00 0,00 615.655,00 

II 843.260,00 6.000,00 0,00 0,00 849.260,00 

III 126.800,00 0,00 0,00 0,00 126.800,00 

IV 1.117.469,00 8.350,00 0,00 -6.000,00 1.119.819,00 

V 75.307,75 0,00 0,00 -51.450,00 23.857,75 

VI 1.891.170,08 43.100,00 0,00 0,00 1.934.270,08 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 332.700,00 0,00 0,00 0,00 332.700,00 

TOTAL 5.002.361,83 57.450,00 0,00 -57.450,00 5.002.361,83 

b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 
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I 1.664.400,00 0,00 1.664.400,00 

II 35.000,00 0,00 35.000,00 

III 441.850,00 0,00 441.850,00 

IV 1.010.813,00 0,00 1.010.813,00 

V 39.600,00 0,00 39.600,00 

VI 56.810,00 0,00 56.810,00 

VII 1.631.678,61 0.00 1.631.678,61 

VIII 122.210,22 0,00 122.210,22 

IX 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.002.361,83 0,00 5.002.361,83 

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.” 

 

S’incorpora el regidor Sr. Greoles. 

 

V. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 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: 

 

“En sessió plenària de l’Ajuntament de Bellpuig, celebrada el dia 11.06.14, es va aprovar 

inicialment la modificació puntual núm. 7 del POUM de Bellpuig, redactada pel serveis 

tècnics municipals. Aquesta modificació consisteix bàsicament en variar la zona prevista per 

a l’ampliació del cementiri, inclosa en el sector PPU-15 del POUM, tal i com es fa constar i es 

justifica a la memòria del projecte. 

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial 

de la Província de Lleida núm. 120, de 25.06.2014, al diari Segre del dia 25.06.2014, als 

taulers d’edictes municipals (físic i e-tauler) i en la web municipal (www.bellpuig.cat), sense 

que durant el període d’exposició pública s’hagi presentat cap al·legació.  

Atès que es va sol·licitar informe dels organismes afectats per raó de llurs competències 

sectorials mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, quin departament ha 

comunicat que la modificació no comporta afectacions sectorials. 

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 per majoria absoluta de l’acord següent: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 7 del POUM de Bellpuig, 

sector PPU-15, consistent en modificar la zona prevista en el POUM per a l’ampliació del 

cementiri. 

SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva 

aprovació definitiva, adjuntant-hi la documentació amb el format i característiques  

determinat a la normativa vigent.” 

 

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: 

La Sra. C. Gabernet, regidora del grup municipal UMdC, intervé per destacar que totes les 

zones verdes normalment es desenvolupen quan es fa el pla parcial i per tant, en aquest 

sentit no sembla que tenir importància aquesta modificació.  

El secretari, Sr. Enric Escolà, respon destacant que si bé es veritat que les zones verdes es 

desenvolupen quan es fa el pla parcial, també poden desenvolupar-se anteriorment si hi ha 

cessions anticipades. Hi ha casos a Bellpuig, com per exemple, les escoles.  

La Sra. Gabernet pregunta si hi ha alguna necessitat urgent. L’alcalde, Sr. Salvador Bonjoch 

diu que no però si es vol, ja es podrà fer.  

Intervé el Sr. Ramon Torres per assenyalar que inicialment aquesta zona verda estava 

situada a la part del darrera del cementiri i hi havia una zona d’equipaments al costat que 

no tenia sentit ja que és una part atalussada que no es pot aprofitar, en canvi és més 

correcte que la part atalussada sigui zona verda i equipaments la part del darrera que és 

més plana. 

 

VI. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL CCL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

 

“Atès que es considera convenient adherir-se al “Consorci de Comunicació Local CCL”, per 

col·laborar en les seves finalitats, així com per a impulsar el mitja de comunicació local, 

Radio Bellpuig, que actualment es troba gestionada per l’ens municipal l’Entitat Pública 

Bellpuig Serveis Municipals . 

El Consorci de Comunicació Local (CCL) es va constituir el 19 de setembre de 1994 per 

desenvolupar la comunicació de proximitat. La Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació d'Emissores Municipals de 

Catalunya van ser els fundadors. Posteriorment s'hi han adherit més d’un centenar de 

municipis. L'objectiu del Consorci és la promoció i el foment de la comunicació local. 

Atès que la tramitació d’aquest expedient, per l’adhesió municipal a aquest consorci 

requereix acordar la incorporació, acceptant els estatuts i aprovar un conveni d’adhesió, 

amb l’adopció dels acords amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 

membres de la corporació; d’acord amb l’article 114.2.d del DL 2/2003, Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i vistos els informes que figuren a l’expedient, es 

proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer. Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Bellpuig, al Consorci de Comunicació 

Local. 

Segon. Acceptar els estatuts del Consorci de Comunicació Local que s’adjunten. 

Tercer. Aprovar la formalització del conveni d’adhesió al Consorci de Comunicació Local 

segons la minuta que s’adjunta. 

Quart.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Bellpuig en el Consell General del 

Consorci de Comunicació Local al Sr. Salvador Bonjoch i Guim, alcalde 

Cinquè.- Establir que l’alcalde representarà a la Corporació en la signatura del conveni 

referit en el punt tercer. 

Sisè.- Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local.” 

 

VII. INFORMES D’INTERVENCIÓ: COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA 
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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 

Segon Trimestre de 2014. 

Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria i intervenció de 24.07.2014, corresponent 

al segon 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: 420 

b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 234.380,10€ 

c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 133 

d) Quantitat total de les factures pagades dins el termini legal: 59.304,15 euros 

e) Nombre de factures pagades fora del termini legal: 287 

f) Quantitat total de les factures pagades fora del termini legal: 175.075,95 euros  

g) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de la seva aprovació 

(PMP): 66 dies 

h) Mitjana del número de dies excedits ponderats de pagament de les factures pagades fora 

del termini legal des de la seva aprovació (PMPE): 59 dies 

Relació de les obligacions, ja aprovades per l'Ajuntament, que es troben pendents de 

pagament al final del 2n trimestre de 2014: 
Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 2n 
trimestre 

factures Import total 

Dins de període establert 51 41.879,82 € 

Fora de període establert 74 52.877,42 € 

Total pendent de pagament 125 94.757,24 € 

b) Donar compte de l’informe d’intervenció respecte del compliment del Pla d’Ajusta 

municipal, corresponent al primer trimestre de 2014: 

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 14 de juliol, relatiu al compliment de les 

obligacions trimestrals de subministrament d’informació de seguiment del Pla d’Ajust de 

l’Ajuntament de Bellpuig corresponents al segon trimestre de 2014, derivades de l’article 10 

de la OM MHAP/2105/2012 de 1.10.2012. 

Respecte del compliment del Pla d’ajust aprovat el 29.03.2012, de l’Ajuntament de Bellpuig 

(en termes consolidats), l’informe d’intervenció determina que s’ha complert 

majoritàriament les previsions d’aquell pla d’ajust, d’acord amb la projecció anual estimada 

a la data d’emissió d’aquell informe (15.07.2014).” 

 

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 17.06.14, inici contractació obres “Conservació i millores dels tancaments i coberta 

de l’edifici del Castell” per procediment negociat sense publicitat. 

-JGL de 25.06.14, declaració desert expedient alienació finca del carrer Ginesta, 12. 

-JGL 08.07.14, aprovació conveni de col·laboració per incorporació a la plataforma 

Consensus de Localret. 

-R. 27/14, 09.06.14, ratificació de suspensió d’obres i incoació expedient protecció de 

legalitat urbanística, carretera de Preixana s/n. 

-R. 28/14, 13.06.14, declaració de ruïna a instància de particular. carrer Pelai, 14. 
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-R. 29/14, 18.06.14, assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, 2014, Tram 

Supramunicipal. 

-R. 30/14, 18.06.14, aprovació conveni de col·laboració, Projecte Futbolnet, Temp. 13/14. 

-R. 31/14, 19.06.14, reclamació patrimonial per caiguda al c. Isabel de Casanovas. Inici 

expedient. 

-R. 32/14, 20.06.14, expedient generació crèdit 4/14 

-R. 33/14, 30.06.14, aprovació de memòries valorades. 

-R. 34/14, 01.07.14, aprovació conveni amb Circuit de Motocròs de Catalunya SL, 

col·laboració en execució d’obres. 

.-R. 35/14, 11.07.14, contractació obres “Conservació i millores dels tancaments i coberta 

de l’edifici del Castell”, requeriment documentació. 

-R. 36/14, 22.07.14, reclamació patrimonial per caiguda al c. Isabel de Casanovas, 

desestimació  

-R. 37/14, 23.07.14, sol·licitud devolució d’ingressos indeguts llic urbanística, exp 

166/2007- Jardipark sl, desestimació recurs de reposició. 

-R. 38/14, 23.07.14, devolució d’aval llicència urbanística, expedient 166/2007- Pirinenca 

de Serveis XXI, aprovació. 

-R. 39/14, 24.07.14, contractació obres “Conservació i millores dels tancaments i coberta de 

l’edifici del Castell”, Adjudicació. 

-R. 40/14, 24.07.14, autorització exposició canina. 

-R. 41/14, 25.07.14, Convocatòria de ple ordinari 31.07.14 

 

PRECS I PREGUNTES. 

Intervé en primer lloc la Sra. Concepció Gabernet regidora del grup municipal UMdC, per 

preguntar si s’ha presentat alguna sol·licitud per fer la modificació de qualificacions de sol 

urbanitzable de delimitat a no delimitat? 

L’alcalde respon que sí i el secretari diu que hi ha tres peticions, i són de la mateixa 

persona. 

Continua la Sra. Gabernet preguntant en relació a la sentència del Tribunal Suprem sobre 

terrenys urbanitzables, que diu que els terrenys que l’IBI es compten com urbans i són 

urbanitzables i encara són rústics i no s’ha fet cap implantació urbanística l’IBI es pagarà 

com a rústic, que pensa fer l’ajuntament sobre aquest tema? 

L’alcalde comenta que és una sentència de Badajoz. 

La Sra. Gabernet diuen que serà d’aplicació general. 

L’alcalde diu que a urbanisme no ho tenen tant clar això. 

La Sra. Gabernet diu que la normativa és confosa, que per la llei del sòl és una cosa i pel 

cadastre una altra. 

L’alcalde explica que fins ara no els afecta en res ja que no s’ha cobrat mai però que si es 

dóna el cas, ja es veurà. 

La Sra. Gabernet pregunta que faran si la gent no paga els rebuts. 

El secretari intervé i diu que un rebut emès anirà cap a la via executiva per llei. 

L’ajuntament no hi pot fer més i que una cosa és la sentència d’un tribunal i l’altra és la llei. 

La Sra. Gabernet pregunta si els podrien donar una còpia de la ponència de valors del 2013 

juntament amb la cartografia, l’estudi de mercat i l’anàlisi de l’estudi de mercat. 

El secretari respon que de la documentació que hi ha a l’ajuntament, si es decideix que es 

pot donar no hi ha cap problema, ara bé, l’ajuntament només té la ponència de valors, 

l’estudi de mercat i l’anàlisi de l’estudi de mercat és una qüestió que s’ha de demanar a la 

gerència cadastral.  

La Sra. Gabernet pregunta si l’ajuntament ha sol·licitat una actualització de valors 

cadastrals. 

El secretari respon que l’any passat es va obrir l’actualització de valors cadastrals. Només 
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són efectives per actualitzacions de valor amb aplicació de percentatges. L’ajuntament de 

Bellpuig té una valoració cadastral de l’any 88 i li corresponia un increment del valor 

cadastral del 12%, però el rebut a pagar ha quedat pràcticament igual, perquè hi havia un 

increment del 10% de recàrrec del tipus impositiu, dels rebut del cadastrals, que no s’aplica 

en aquest cas. 

Pren la paraula el Sr. Xavier Gomà, regidor del grup municipal O2015-AM per preguntar 

sobre la caiguda al carrer Isabel de Casanovas.  

El secretari explica que es tracta del cas d’una senyora que diu que va caure en un forat de 

la calçada i que ha estat desestimada perquè s’entén que s’ha d’anar per voreres i pels 

passos de vianants, no pas per les calçades. 

Continua el Sr. Gomà, felicitant a la Comissió de Festes per la Girigada. Diu que potser cal 

solucionar petits problemes en quan a soroll, es poden buscar alternatives, però la festa va 

ser molt participativa i encertada. 

Intervé la Sra. Ramona Creus, regidora del grup municipal UMdC per preguntar si 

l’ajuntament s’ha adonat de la plaga de mosquits que hi ha al municipi. 

L’alcalde respon que sí i que s’està fumigant arbres, gespa, dels parcs i piscines, fins i tot 

contra els polls, però que serà difícil eliminar-ho tot.  

Pren la paraula de nou la Sra. Gabernet, regidora del grup municipal UMdC, per preguntar si 

pel que fa a l’IBI, si no valdria la pena que fessin alguna ponència de valors col·lectiva, en 

aquests moment que el mercat està tan baix. 

El secretari respon dient que en casos com els de Bellpuig, valors cadastrals de 1988, en 

aquests moments les úniques ponències que hi ha són per a incrementar percentualment, 

per pujar el valor cadastral. No es pot acollir a revisions cadastrals per baixar valors. 

La Sra. Gabernet diu que a la ponència actual hi ha molts defectes i que hi ha molta gent 

afectada. 

El secretari explica que si hi ha defectes o errors, el que cal fer és corregir-los, posar-los de 

manifest al cadastre i que ho arregli. Si hi ha un error, es pot corregir sempre.  

La Sra. Gabernet diu que potser s’hauria de mirar detalladament.  

Tant l’alcalde com el secretari coincideixen que es pot mirar i preguntar al cadastre. 

 

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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