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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DEL 23 DE 

DESEMBRE DE 2015 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 11/15 

Caràcter: ordinari 

Data: 23-12-2015 

Horari: de les 20,15 a les 21,10 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal 

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

Sr. Ramon TORRES BOSCH 1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU 

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

Sra. Anna QUESADA TEULÉ 3ra. tinent d’alcalde. 

Sr. Josep RAURICH COTS regidor. 

Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ regidora. 

Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS regidor i portaveu grup de la CUP-PA 

Sr. Marcel VIDAL ARBÓS Regidor. 

Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA regidora. 
Sra. Lídia GUIM GARRIGA regidora. 
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ regidor i portaveu grup de FB-AM 

SECRETARI: Enric Escolà Valls  

 

ABSENTS  

Relació de regidors que s’han excusat: 

Cap 

Relació de regidors que no s’han excusat: 

Cap. 

 

Observacions: 

Prèviament a tramitar l’ordre del dia, i d’acord amb el previst a la normativa vigent, se sotmet 

a votació la inclusió com a punt d’urgència de la següent moció: 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (17/11 I 24/11/15). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2016, APROVACIÓ INICIAL 

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST DE 2015. APROVACIÓ 

INICIAL. 

5. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA EXP. 

2015/01/INTER_OC/03. 

6. MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ INICIAL. EXP 

2015/02/MOD_POUM/01. 

7. MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ INICIAL. EXP 

2015/02/MOD_POUM/02. 

8. PLA MILLORA URBANA SECTOR INDUSTRIAL NADAL TALLER I FERRETERIA, SL PMU-

01-. APROVACIÓ PROVISIONAL  

9. RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR DE LA VILA DE BELLPUIG. EXP. 

2015/4/JUTJATPAU/1. 

10. DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE NOU TRESORER DE LA CORPORACIÓ 
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11. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS DELEGATS. 

12. PRECS I PREGUNTES. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple 

el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (17/11 I 

24/11/15). 

 

Data de les actes que se sotmeten a aprovació: 17 i 24 de novembre de 2015. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10 

Vots a favor: 10. 

 

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

per llegides i s’aproven les actes de referència en els seus termes. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

L’alcalde informa que el dia d’ahir es van procedir a comprar els terrenys necessaris per a la 

bassa de reserva d’aigua de boca. També diu que s’han adjudicat les obres del sector 

central de la il·luminació, i que les del sector sud s’estan acabant. També destaca que són a 

punt d’acabar les obres de la coberta de la pista de Seana i que s’ha adjudicat la primera 

fase de la zona del dipòsit d’aigua potable i les obres del pavelló poliesportiu, previstes per 

aquest estiu. 

 

III. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2016, APROVACIÓ INICIAL 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Vots en contra: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de 

la CUP-PA. 

 

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

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de 

2016, i les seves bases d’execució, formades de conformitat amb allò que disposa l’article 9 

del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el Capítol I 

del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que l’expedient del pressupost s’ha 

tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els 

articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90. 

Atès que les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa 

l’article 9 del Reial Decret 500/1990 sobre matèria pressupostària i adaptat a l’organització i 

circumstàncies de l'Ajuntament de Bellpuig i de la seva Entitat Pública Empresarial BSM. 

El secretari-interventor de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 

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

locals. 

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 

2016, anivellat en despeses i ingressos, i ratificar l’acord del Consell d’administració de 

l’entitat pública empresarial Bellpuig Serveis Municipals del dia d’avui d’aprovació de la 

Previsió d’ingressos i despeses, amb un import total de 4.080.894,82 €. 

De la quantitat anterior, 3.803.960,00 € corresponen al pressupost de l'Ajuntament de 

Bellpuig; 1.316.934,82 € a l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, i a transferències internes en 

1.040.000,00 €. Aquests pressupostos es desglossen de la següent forma: 

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2016 

INGRESSOS 
A) Operacions corrents € 

Cap. 1. Impostos directes 1.601.000,00 

Cap. 2. Impostos indirectes 30.000,00 

Cap. 3. Taxes i altres ingressos 522.000,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.091.010,00 

Cap. 5. Ingressos patrimonials 37.600,00 

B) Operacions de capital  

Cap. 6. Alienació d’inversions reals 130.000,00 

Cap. 7. Transferències de capital 142.100,00 

Cap. 9. Variació de passius financers 250.250,00 

TOTAL 3.803.960,00 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap. 1 Despeses del personal 674.150,00 

Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 872.985,00 

Cap. 3. Interessos de dipòsits 57.000,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.185.125,00 

Cap 5. Fons de contingència  45.000,00 

B) Operacions de capital  

Cap. 6. Inversions reals 638.000,00 

Cap. 7. Transferències de capital 0,00 

Cap. 9. Variació de passius financers 331.700,00 

TOTAL 3.803.960,00 

 
PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2016 EPE BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS  
INGRESSOS 

A) Operacions corrents € 

Cap. 3. Taxes i altres ingressos 191.400,00 

Cap. 4. Transferències corrents 1.107.684,82 

Cap. 5. Ingressos patrimonials 17.850,00 

Cap. 7. Transferències de capital 0,00 

TOTAL 1.316.934,82 

DESPESES 

A) Operacions corrents € 

Cap.1 Despeses del personal 973.800,00 

Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 337.259,82 

Cap. 3. Interessos de dipòsits 875,00 

Cap 4. Transferències corrents 0 

Cap. 6. Inversions reals 5.000,00 

TOTAL 1.316.934,82 

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2016 



 20151223 ACTAPLE pressupost 

 

4 

 Pressupost de l'Ajuntament 3.803.960,00 € 

 Previsió EPE BSM 1.316.934,82 € 

 Disminucions per transferències Internes - 1.040.000,00 € 

Total Pressupost General: 4.080.894,82 € 

Segon. Donar compte de l’aprovació del Pressupost del Consorci de la Llotja per a 2016, 

adscrit a l’Ajuntament, amb un import total de 63.936,34 €, amb una aportació a càrrec de 

l’Ajuntament de Bellpuig de 9.602,56€. Als efectes de la seva consolidació al Pressupost 

municipal, d’acord amb el previst a la LRSAL, presenta le resum següent: 

PRESSUPOST TOTAL MUNICIPAL DE 2016 (amb organismes adscrits) 

 Pressupost de l'Ajuntament 3.803.960,00 € 

 Previsió EPE BSM 1.316.934,82 € 

 Pressupost del Consorci de la Llotja 63.436,34 € 

 Disminucions per transferències Internes - 1049.602,56 € 

Total Pressupost Consolidat Total: 4.134.728,60 € 

Tercer. Aprovar la plantilla de personal que consta a l’expedient i les bases d’execució del 

pressupost general. 

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 

la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 

durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 

produeixen reclamacions durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici 

al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.” 

 

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: 

Es fa constar que en iniciar aquest punt s’ha incorporat la regidora Lidia Guim. 

 El Sr. Bacardi, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, diu que votaran 

negativament, per diferents motius:  

1.- Per un defecte en la forma de com es fan els pressupostos i per la nul·la capacitat de 

participació tant de la ciutadania com dels equips de l’oposició. Lligat amb la participació, 

diu que des del seu grup volen qüestionar els períodes en que s’han tramitat: si entre 

setembre i octubre s’han d’haver liquidat els comptes per saber l’estat en que es troben i 

poder fer arribar al ple o als grups que formen el ple una proposta de pressupost, pregunten 

perquè això no ha estat així? Si entre octubre i novembre els pressupostos han d’estar en 

exposició pública, aprovar-los en ple i obrir un període d’al·legacions, perquè no ha estat 

així? Diu que el termini que sí que s’haurà complert és que abans del 31 de desembre s’han 

d’aprovar i hi ha 15 dies d’exposició pública però creuen que és tard i que hi hauria d’haver 

hagut un altre ple al mig.  

Assenyala que creuen que pel que fa als pressupostos hi havia d’haver hagut un debat més 

llarg i participatiu. Diu que ells sempre estan disposats a parlar de números però que els 

falta una reunió per poder aportar propostes o mirar de modificar algunes partides.  

2.- Perquè aquesta presentació que avui es vota, que està molt ben presentada i no 

critiquen la feina del secretari, ni de la comptable, per una organització com la seva, que 

estan a l’oposició, els resulta complicat d’interpretar, per l’organització per capítols segons 

criteris econòmics, perquè el pressupost de BSM va a part... sí que des del personal de 

l’Ajuntament i el regidor d’hisenda se’ls va donar la possibilitat d’ajuntar el pressupost de 
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BSM amb el de Bellpuig i s’han pogut fer una idea de les despeses en el seu conjunt, però 

consideren que potser caldria fer un document conjunt quan es fan els pressupostos. 

En quan a la interpretació també diu que s’ha d’anar més enllà i no sols revisar el que 

estava previst l’any anterior per cada partida i actualitzar-lo pel proper any, sinó revisar una 

mica més les polítiques de cara el futur.  

Des de la CUP també han vist que s’està fent una altra classificació comptable, la que seria 

per programa segons les finalitats i objectius, però creuen que aquesta està una mica 

massa allunyada de l’organització real de l’equip de govern. Veuen que les àrees en les 

quals està dividit el programa no corresponen amb les regidories. Creuen que aquest fet fa 

que alhora que les diferents regidories puguin comptar amb un pressupost determinat per 

tirar endavant les seves polítiques o accions, queda una mica difuminat i això porta a que 

des de la CUP demanin que aquest pressupostos es puguin distribuir de forma orgànica (no 

per capítols ni per programes), per regidories i amb criteris d’eficiència.  

En resum, i dit tot això, del document conjunt de despeses voldrien destacar per exemple, 

que un 40% de les despeses són en personal. Creuen que és una mica baix pel nostre 

municipi i creuen que manca en aquest sentit, el catàleg de llocs de treball, oficials 

funcionaris, personal laboral o eventual, distribució per lloc, grup que ocupen i àrea 

econòmica que estan destinades les seves tasques...  

Fan la proposta per arribar en aquest apartat al 50%, que una part podria anar destinada al 

control orgànic que creuen que seria adequat, per exemple amb personal o recursos perquè 

aquest control de les partides no sigui a criteri dels regidors. També implementar la plantilla 

de l’ajuntament amb un conserge pel Valeri Serra o un conserge pel casal Carme Serra. 

També parlant del casal Carme Serra, destaca que els ha estranyat els 14.000€ previstos 

per mobiliari l’any que ve, en quan a qui ha triat el mobiliari, quines necessitats hi havia, a 

qui s’ha preguntat. També emplacen a l’equip de govern, ja que va dir que al gener del 

2015, s’enfilaria aquest tema.. 

Una altra proposta que fan és que quan l’ajuntament es posés una mica a treballar amb les 

partides destinades a desenvolupament social o de cooperació que es gestionin per la banca 

ètica. 

Diu també que els ha agradat que els presentessin l’endeutament i que s’ho miraran i ho 

estudiaran.  

 El Sr. Solana, portaveu grup de FB-AM, diu que el seu grup votarà a favor, com a vot 

de confiança, però el seu grup demana tenir més temps per a poder valorar totes les 

partides i també creu que han de ser més àgils i que aquestes es puguin valorar amb 

l’oposició. Votaran a favor entenent que són uns pressupostos continuistes de l’any anterior. 

 El Sr. Gassó, regidor de l’equip de govern i d’hisenda diu que tal i com va dir a la reunió 

que van tenir prèvia al ple, aquests pressupostos venen marcats i es fan durant tot l’any, no 

en 15 dies. Durant l’exercici de l’any es van prenent notes per poder-ho aportar al 

pressupost. En aquest sentit, el pressupost del 2016 ja estava tot fet (les obres 

adjudicades...) A partir d’ara es pot anar treballant per al pressupost del 2017. 

 El Sr. Bacardi, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, diu que la crítica no 

és perquè no es faci bona feina portant els números durant tot l’any, sinó que creuen que 

aquesta feina de tenir una llista i anar fent, no l’ha de fer el regidor sol sinó que pot fer 

participar al poble, a les entitats, a l’oposició, perquè tothom pugui tenir participació per 

definir criteris cap on van uns ingressos o unes despeses. 

 

IV. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST DE 2015. APROVACIÓ 

INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 
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Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA. 

 

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

 

“Segons la normativa d’hisendes locals, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es 

pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, 

o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 

concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, i atesa la necessitat de modificar 

diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les despeses previstes, i de 

conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte. 

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 

majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 

anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 

pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin que es puguin reduir sense 

pertorbació del respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament per majoria simple. 

Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les 

actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta 

d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5 del Pressupost de 2015, 

amb aplicació transferències entre partides, amb el contingut resumit a nivell de capítols 

següent: 

a) Estat de Despeses: 

CAP. CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

CRÈDITS 

EXTRA 

SUPLEMENTS 

CRÈDIT 

MINORACIÓ 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 
RESULTANT 

I 635.700,00 0,00 0,00 0,00 635.700,00 

II 915.060,00 0,00 102.000,00 0,00 1.017.060,00 

III 116.800,00 0,00 0,00 -21.000,00 95.800,00 

IV 1.266.353,53 0,00 0,00 0,00 1.266.353,53 

V 16.277,25 0,00 0,00 0,00 16.277,25 

VI 2.405.173,96 0,00 0,00 0,00 2.405.173,96 

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

IX 302.531,04 0,00 0,00 -60.000,00 242.531,04 

TOTAL 5.657.895,78 0,00 102.000,00 -81.000,00 5.678.895,78 

b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 1.739.600,00 0,00 1.739.600,00 

II 30.000,00 0,00 30.000,00 

III 738.647,09 21.000,00 759.647,09 

IV 1.063.450,00 0,00 1.063.450,00 

V 39.300,00 0,00 39.300,00 

VI 73.750,00 0,00 73.750,00 

VII 1.620.745,18 0,00 1.620.745,18 
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VIII 111.503,51 0,00 111.503,51 

IX 240.900,00 0,00 240.900,00 

TOTAL 5.657.895,78 21.000,00 5.678.895,78 

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.” 

 

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. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que en aquest punt 

s’abstindran, perquè els agradaria que quan se’ls passi la documentació hi pogués anar tot 

adjuntat, per tenir més temps per analitzar-ho i en tot cas presentar alguna modificació si 

és el cas, I que agrairien una mica més de detall en les explicacions de les modificacions de 

les partides, ja que així ho podrien valorar més detalladament.  

 El Sr. Escolà, secretari, intervé i diu que es podrien fer un guió,r explicant-ho una mica 

millor.  

 

V. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA EXP. 

2015/01/INTER_OC/03. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Vots en contra: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de 

la CUP-PA. 

 

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

 

“Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per oder atendre 

necessitats transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de venciment 

dels pagaments i dels ingressos municipals. 

Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats bancàries convidades al procés, de les 

quals la considerada com a més avantatjosa, complint amb les condicions de prudència 

financera, es la presentada per Banco Santander SA. 

Atès 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, i 

amb el RDL 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 

entitats locals i altres de caràcter econòmic. 

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

PRIMER. Concertar amb l’entitat bancària Banco Santander SA, una operació de tresoreria 

mitjançant de compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda per secretaria, en les 

següents condicions: 

a) Import: 200.000 €. 

b) Interès: Euribor a tres mesos + 0,46% (sense arrodonir) 

c) Comissió d’obertura: 0,00 % 

d) Comissió d’estudi: --% 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,025 % (trimestral) 

f) Termini de cancel·lació: Un any des de la formalització. 

g) Fedatari: Secretari municipal 



 20151223 ACTAPLE pressupost 

 

8 

SEGON. Consignar al pressupost de 2016 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 acord.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Oriola regidora del grup municipal de la CUP-PA, destaca en primer lloc el 

desconeixement que tenen de l’endeutament. Diu que ara se’ls hi ha donat un paper, però 

voldrien saber el perquè s’han contret el deutes, en quins terminis, en quins bancs... també 

diu que el seu grup votarà en contra per una qüestió ideològica, pels bancs amb que es 

treballa. Consideren que el de la proposta és un banc amb qui no s’hi hauria de treballar. 

S’hauria de treballar amb la banca ètica, i tot i que des del punt de vista econòmic pugui no 

ser la millor opció, diu que el seu grup parteix de la base que s’ha de tenir en compte a quin 

lloc i en quin sentit es demanen els crèdits i que com a mínim es tingui en compte les 

propostes de la banca ètica que ara sí faran crèdits als ajuntaments.  

 

VI. MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ INICIAL. EXP 

2015/02/MOD_POUM/01. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la proposta de modificació puntual núm. 10 del POUM de Bellpuig, redactada per 

l’arquitecte Marc Ribes Mesalles, de la consultora ARKU3 URBAN SLP, i relativa, com es fa 

constar a la memòria justificativa del projecte a: 

- Canvi de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23, de Sistema d'Equipaments (clau 

E7) a Sòl industrial entre mitgeres (clau 7a), per tal de possibilitar la posterior obtenció per 

part de l'Ajuntament de terrenys de titularitat privada destinats a sistemes generals de 

major interès públic per al municipi. 

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 modificació puntual núm. 10 del POUM de Bellpuig, amb al 

finalitat de canviar de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23, de Sistema 

d'Equipaments (clau E7) a Sòl industrial entre mitgeres (clau 7a). 



 20151223 ACTAPLE pressupost 

 

9 

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-ho 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. 

Cinquè. Assumir el compromís exprés de destinar el producte final d’aquesta modificació a 

l’adquisició de sistemes generals determinats de forma directa pel POUM de Bellpuig.” 

 

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. Bacardí, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, crítica que aquesta 

documentació els va arribar el divendres. Diu que s’abstindran, perquè tenen el dubte de si 

l’equip de govern sap a quina altra zona del poble es vol invertir. Fa la pregunta si dins del 

pla parcial que pot afectar a la zona prevista per a comprar la finca nova, no hi ha pla 

parcial allà. 

 El Sr. Escolà, secretari diu que les normes subsidiàries ja plantejaven la zona 

d’equipaments que ara es vol desqualificar, i marcava directament una zona d’equipaments 

a la zona esportiva. Aquesta zona no va lligada a cap pla parcial, només pot ser objecte de 

compra o expropiació. Diu també que el POUM preveu també la zona fins a la variant, com a 

creixement d’equipament. 

 El Sr. Bonjoch, alcalde, especifica que es tracta de la finca de darrera de la tribuna del 

futbol, que sempre s’ha parlat amb el Club de Futbol de fer un canvi d’ubicació del camp per 

poder preveure una possible ampliació de els piscines. 

 El Sr. Solana, regidor i portaveu grup de FB-AM diu que són reticents amb el tema del 

POUM, però entenen les necessitats de l’empresa i votaran a favor d’aquesta modificació 

perquè no té sentit la zona prevista, i l’únic que volien és que l’equip de govern assumeixi el 

compromís de que es consolidarà aquesta zona esportiva. 

 L’alcalde, Sr. Bonjoch, diu que sí, sense cap dubte i que ja han parlat amb el propietari 

de la finca però abans calia fer aquesta modificació. 

 

VII. MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ INICIAL. EXP 

2015/02/MOD_POUM/02. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 
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Vots a favor: 11. 

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

 
“Vista la proposta de modificació puntual núm. 11 del POUM de Bellpuig, redactada pels 

Serveis tècnics municipals, i relativa, com es fa constar a la memòria justificativa del 

document tècnic a: 

- Ajustar els límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25. 

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 modificació puntual núm. 10 del POUM de Bellpuig, amb al 

finalitat d’Ajustar els límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25. 

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-ho a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà 

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

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

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

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 El Sr. Bacardí, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, diu que entenen que 

hi ha un error dins del disseny i pregunta si ha de repercutir a l’ajuntament aquesta 

modificació, o si es pot anar a buscar la persona o equip redactor del POUM que s’ha 

equivocat i demanar compensacions. 

 El Sr. Bonjoch, alcalde, diu que són modificacions d’alineacions, i que els processos 

estan tots tancats, i cal fer-ho a través de modificacions. 

 El Sr. Escolà, secretari, diu que corregim una cosa, amb un cost de certes hores del 

tècnic i seves, i que de vegades aquests errors poden passar. 
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VIII. PLA MILLORA URBANA SECTOR INDUSTRIAL NADAL TALLER I FERRETERIA, 

SL PMU-01-. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP 2015/02/PLANE_PMU/1. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA. 

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

“El 28 de juliol de 2015, el senyor Josep M. Nadal Granollers, en representació de Nadal 

Taller i Ferreteria, SL, va presentar el Pla de Millora Urbana Nadal Taller i Ferreteria, SL, 

Sector Industrial PMU-01, situat a la carretera de Belianes, km. 0,5 de Bellpuig, per tal de 

poder procedir al desenvolupament d’aquell sector del POUM de Bellpuig. Aquest PMU ha 

estat redactat per l'arquitecte Lluís Castelló i Gendre. 

L’objecte del Pla de Millora Urbana - Sector Industrial PMU-01, segons el document tècnic, 

consisteix en el desenvolupament urbanístic del sector industrial Nadal Taller i Ferreteria SL, 

establint l’ordenació detallada per permetre determinar els drets i els deures de la propietat 

i la seva posterior reparcel·lació, així com la concreció de la seva urbanització i de les 

necessàries infraestructures urbanes, garantint la seva execució, afavorint la implantació 

d’edificacions de nova planta, potenciant i consolidant el creixement de l’empresa 

promotora. 

L’1 d’octubre de 2015 els serveis tècnics municipals van emetre informe favorable respecte 

d’aquest PMU, el qual consta a l’expedient. 

Les finalitats del present PMU figuren dins de les previsions que per al sòl urbà no 

consolidat, li atorga l’apartat primer de l'article 70 del TRLUC, i a l’article 90 del RLUC. 

Tenint en compte que d’acord amb l’article 85 del TRLUC, la tramitació dels Plans 

Urbanístics derivats, exigeix l’aprovació inicial per l’Alcalde de l’Ajuntament (o la Junta de 

Govern, per delegació d’aquest), un període d’informació pública pel termini d’un mes, 

l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament, i finalment trametre l’expedient a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva. 

Atès que el PMU ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant publicació 

del corresponent edicte al BOP de Lleida, núm. 206, del dia 26.10.2015, al Diari “Segre”, 

del dia 27.10.2015, a la pàgina web municipal (www.bellpuig.cat), i al tauler d’anuncis, 

sense que durant el termini d’exposició s’hi presentessin al·legacions o reclamacions. 

La regulació legal de l’expedient consta bàsicament als articles 70, 81, 85 i 87 del Decret 

Legislatiu 1/2010, que aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i els 

articles 23, 90 i ss del Reglament de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret 305/2006. 

Atès que en la tramitació de l’expedient s’ha sol·licitat informe als organismes afectats en 

raó de llurs competències sectorials, i tenint en compte que aquest acord està conformat pel 

Secretari-Interventor amb la seva signatura, amb la qual cosa es dóna per acomplert el 

tràmit dels informes preceptius. 

En virtut de les facultats que l'article 52 del decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 22.c, de la Llei 7/85 de bases de règim 

local atorga al Ple de l’Ajuntament, es proposa l’aprovació de l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana Nadal Taller i Ferreteria, SL, 

Sector Industrial PMU-01, situat a la carretera de Belianes, km. 0,5, promogut per Nadal 

Taller i Ferreteria, SL i redactat per l'arquitecte Lluís Castelló i Gendre, per al 

desenvolupament d’aquell sector del POUM de Bellpuig.  

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació 

definitiva. 

http://www.bellpuig.cat/
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TERCER. Notificar aquest acord als interessats, i realitzar els tràmits necessaris per tal de 

donar compliment al present acord.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 El Sr. Bacardí, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, diu que tenen el 

dubte si aquest tràmit era imprescindible per a començar les obres de reparcel·lació que ja 

han començat. 

 El Sr. Escolà, secretari, diu que no és necessari aquest tràmit per a començar les obres 

que s’estan fent, però sí per continuar la zona verda, enllumenat, etc. 

 

IX. RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR DE LA VILA DE BELLPUIG. 

EXP. 2015/4/JUTJATPAU/1. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Per Resolució de l'Alcaldia, núm. 92/2015, de data 21 de setembre de 2015,, es va acordar 

la incoació del procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular 

de la Vila de Bellpuig. 

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació 

efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat 

amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, 

reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. 

Es va procedir a anunciar al BOP de Lleida, núm. 189, de data 1 d’octubre de 2015, la 

convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau titular del terme municipal de Bellpuig, 

durant un termini de 20 dies hàbils 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat la seva instància:  

- Registre d’entrada número 1750,de data 05.10.2015, presentat per Julio Fos Garrido. 

- Registre d’entrada número 1790, de data 09.10.2015, presentat pel Elisa Jové Martínez. 

- Registre d’entrada número 1799,de data 09.10.2015, presentat per Ramona Mota Noró. 

- Registre d’entrada número 1846, de data 19.10.2015, presentat pel Marta Lordà Llort. 

Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de 

juny, dels Jutges de Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de 

la corporació escollir un titular i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per mitja del Jutjat de 1a Instància i Instrucció 

de Cervera. 

Després de la votació, s’obtenen els següents resultats:  

- Sr. Julio Fos Garrido, 11 vots 

- Sra. Elisa Jové Martínez, -- vots. 

- Sra. Ramona Mota Noró, -- vots. 

- Sra. Marta Lordà Llort, -- vots. 

Atès l’informe favorable del secretari-interventor municipal, el qual s’entén emès amb la 

signatura d’aquesta proposta. 

Per això, es proposa al Ple de la corporació que per majoria absoluta, ACORDI: 

 

PRIMER. Proposar el nomenament del/la Sr. Julio Fos Garrido, com a Jutge de Pau titular del 

terme municipal de Bellpuig. 
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SEGON. Fer constar que es considera que el Sr. Julio Fos Garrido, no incorre en causa 

d'incompatibilitat per exercir el càrrec de jutge de pau 

TERCER. Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de Cervera, 

perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i 

procedeixi al seu nomenament. 

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

CINQUÈ. Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs  

contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 

de 2 mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat 

d’interposar recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi pertinent” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Guim, regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que els pot semblar 

correcte, però continuen creient necessari per a debatre uns criteris bàsics, ja sigui per 

places de feina o per exemple, l’atorgament del parc de Nadal al CAU, que tothom en pugui 

tenir coneixement. A més s’hauria de tenir en compte si una persona està a l’atur. 

 El Sr. Bacardí, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, intervé per a 

preguntar si hi hauria el compromís d’escoltar la proposta del seu grup per aquests temes 

de treure concursos de feina o atorgament de casals, etc.  

 El Sr. Bonjoch, alcalde diu que no hi ha problema, però que aquesta vegada el CAU va 

proposar organitzar-ho i l’ajuntament va creure convenient deixar fer a l’entitat si tenia 

aquesta iniciativa, igual que ha fet també aquest any una altra entitat que s’han volgut 

implicar en l’organització de la cavalcada de Reis. 

 El Sr. Bacardí diu que és evident que si algú s’ofereix a fer les coses per altruisme se li 

ha de deixar fer, però que és diferent quan hi ha temes econòmics pel mig, com per 

exemple en l’organització del Casal d’Estiu que només s’ha tret una vegada a concurs. 

 L’alcalde diu que sempre s’ha fet públic, i s’ha convidat a qui vulgui participar. I que 

tots els anys s’ha fet així. 

 

X. DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE NOU TRESORER DE LA CORPORACIÓ 

 

D’acord amb el previst a la normativa vigent, es dóna compte al Ple de la designació de nou 

tresorer de l’Ajuntament, en virtut de la resolució d’alcaldia 133/15, de 17 de desembre de 

2015, que tot seguit es transcriu: 

 
”RESOLUCIÓ 133/15 

DESIGNACIÓ DE NOU TRESORER DE LA CORPORACIÓ 
L'article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, pel qual s'atorguen crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i estímul de 
l'economia, en vigor des del dia 12 de setembre de 2015, ha modificat l'apartat 2 de l'article 92 bis de 
la Llei 7/1985, de bases del règim local, de la forma següent: 

“Article 92 bis. Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional 1. Són funcions 
públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals 

queda reservada a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional: 
a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària, i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
2. L'Escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional es subdivideix en 
les següents Subescales: 
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.a) anterior. 
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b) Intervenció-tresoreria, a ta qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.b). 
e) Secretaria-intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes en els apartats 1.a) i 1.b).” 
En l'exposició de motius es justifica aquesta mesura de la forma següent: 
"En relació al règim de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional per a les 
funcions de Tresoreria, és urgent aprovar una reforma legislativa que permeti atribuir l'exercici 

d'aquestes funcions a la Subescala de Secretaria-Intervenció, en la línia de professionalització 
d'aquestes funcions introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local. 
Amb això s'avança en la professionalització i l'eficàcia de les funcions reservades a funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Donada la recent constitució de les 
corporacions locals, queda acreditada l'extraordinària i urgent necessitat, a fi d'evitar la paralització 
d'aquestes funcions en la majoria dels ajuntaments." 

Per Decret d'Alcaldia 42/2015, de 18 de juny, es va nomenar com a Tresorer de l’Ajuntament de 
Bellpuig, al regidor Sr. Ramon Gassó i Brufau, el qual conjuntament amb el Sr. Alcalde i el Sr. 

Secretari- Interventor, constituïen els clauers de l'ajuntament per a la disposició de fons municipals de 
les diferents entitats bancàries 
Atès que amb l'entrada en vigor del RD Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual s'atorguen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria 

d'ocupació pública i estímul de l'economia, les funcions de Tresoreria s'atribueixen a Secretaria-
Intervenció, RESOLC 
Primer. Deixar sense efectes el nomenament del regidor Sr. Ramon Gassó i Brufau, com a tresorer 
municipal, efectuat per Decret d'Alcaldia 42/2015, de 18 de juny. 
Segon. Acordar que, de forma transitòria, serà el Sr. Enric Escolà Valls, secretari interventor de 
l'Ajuntament de Bellpuig, l'encarregat d'assumir les funcions de Tresoreria de l'Ajuntament. 
Tercer. Determinar que, en execució del present acord, es procedeixi al canvi de signatures de les 

entitats bancàries amb les quals operi la Corporació. 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i ordenar a seva publicació en el BOP. 
Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió ordinària que 
se celebri.” 

 

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

DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES. 
 

A continuació, es dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la 

Junta de Govern:  

- JGL de 25.11.15, aprovació conveni amb CC ’Urgell, Programa Treball i Formació. 

- JGL de 02.12.15, aprovació del projecte modificat de millora del circuit de motocròs. 

- JGL de 21.12.2015, atorgament de subvencions a entitats de l’àmbit esportiu, any 2015. 

- R. 109/15, 17.11.15, aprovació definitiva del nou mapa de capacitat acústica de Bellpuig. 

- R. 110/15, 17.11.15, indemnització caiguda a l’Avinguda del Bosc, Sr. Frigola. 

- R. 111/15, 18.11.15, recuperació parcial paga extra personal, desembre 2012. 

- R. 112/15, 19.11.15, convocatòria ple extraordinari 24/11/2015. 

- R. 113/15, 25.11.15, atorgament incentius al rendiment a personal. 

- R. 114/15, 26.11.15, Adquisició directa finques, inici expedient, finques Pol. 8, parc. 109 i 

Pol. 11, parc. 121b. 

- R. 115/15, 27.11.15, Adquisició finques, aprovació expedient, finques Pol. 8, parc. 109 i 

Pol. 11, parc. 121b. 

- R. 116/15, 30.11.15, Adquisició finca, inici expedient, finca Pol. 8, parc. 117. 

- R. 117/15, 30.11.15, Adquisició finques, aprovació expedient, finca Pol. 8, parc. 117. 

- R. 118/15, 01.12.15, Adjudicació obres “Modernització de l’enllumenat Públic Zona 

Central”. Requeriment documentació 

- R. 119/15, 01.12.15, Adjudicació obres de Construcció d’una Bassa Reguladora, 1ra Fase: 

canonades i pas sota canal, -Requeriment documentació 

- R. 120/15, 07.12.15, Aprovació 1a cert. obres Modernització de l’enllumenat públic zona 

Sud. 
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- R. 121/15, 07.12.15, Adjudicació obres “Millora instal·lacions poliesportiu”. Requeriment 

documentació 

- R. 122/15, 09.12.15, aprovació convocatòria de selecció d’una plaça interina de vigilant de 

policia local, mitjançant concurs- oposició. 

- R. 123/15, 10.12.15, Adjudicació obres Modernització de l’enllumenat Públic Zona Central. 

Formalització. 

- R. 124/15, 10.12.15, Adjudicació obres de construcció d’una Bassa Reguladora, 1ra Fase: 

canonades i pas sota canal, Formalització. 

- R. 125/15, 14.12.15, ordre d’execució carrer Castell, 8- “Cal Esquius”. Inici. 

- R. 126-127-128-129/15, 14.12.15, Acceptació ajuts PUOS 2012. 

- R. 130/15, 15.12.15, Adquisició finques, aprovació expedient, finques Pol. 8, parc. 109 i 

Pol. 11, parc. 121b. Adjudicació. 

- R. 131/15, 15.12.15, Adquisició finca, aprovació expedient, finca Pol. 8, parc. 117.. 

Adjudicació. 

- R. 132/15, 16.12.15, Sol·licitud registre unificat AOC. 

- R. 133/15, 17.12.15, Designació nou tresorer Corporació, acumulació provisional secretari 

interventor 

- R. 134/15, 17.12.15, convocatòria ple ordinari 23/12/2015. 

- R. 135/15, 23.12.15, Adjudicació obres “Millora instal·lacions poliesportiu”. Formalització. 

 

XII. PRECS I PREGUNTES. 

 El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, pregunta com està el pàrquing de 

camions.  

 L’alcalde, Sr. Bonjoch, diu que el dia 1 es tancarà, i quedarà com a pàrquing de cotxes 

o furgonetes. No hi podran entrar vehicles grans. Diu que s’havia convertit en un pàrquing 

per a gent de fora, ja que els de Bellpuig no hi volien aparcar per por a possibles robatoris. 

Ara s’està mirant si es pot arribar a una solució, amb els que tenen camions de Bellpuig, per 

buscar un lloc tancat i vigilat, on els poguessin tancar però en aquest cas, ells també s’hi 

haurien d’implicar.  

 El Sr. Bacardí, regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-PA, demana un 

aclariment sobre com s’ha procedit al repintat del C/ Sant Isidre i com es procedirà en un 

futur. 

 L’alcalde diu que just aquest matí ha tingut una reunió amb veïns perquè no ho 

trobaven bé i s’ha compromès a buscar solucions. Han fet una proposta a una afectada amb 

dificultats físiques per col·locar una plaça de minusvàlids. Ella no ho vol, però creu que li 

anirà bé, ara i pel seu futur, per la seva comoditat. També han parlat amb d’altres veïns i 

miraran com es reordenarà tot. 

 

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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