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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 28 D’ABRIL DE 2015. 

Identificació de la sessió 

Núm.: 03/15 

Caràcter: extraordinari 

Data: 28-04-2015 

Horari: de 20,05 0 les 20,20 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. Josep M. COTS CAIMONS regidor, portaveu del grup O2015-AM 

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: 

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 PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL POUM DE 

BELLPUIG. 

2. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM DE 

BELLPUIG. 

3. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA. 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE MUNICIPIS I ALTRES 

ENTITATS PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA- MANRESA. RATIFICACIÓ. 
 

 

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

 

I. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL POUM 

DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“En sessió plenària de l’Ajuntament de Bellpuig, celebrada el dia 23.12.14, es va aprovar 

inicialment la modificació puntual núm. 9 del POUM de Bellpuig, redactada per l’arquitecte 

Marc Ribes Mesalles, de la consultora ARKU3 URBAN SLP, la qual, com es fa constar a la 

memòria justificativa del projecte, afecta a: 



 20150428 ACTAPLE mod poum 9-6 

 

2 

 La divisió i/o canvi de classificació de quatre sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat: 

PPU-01, PPU-08, PPU-15 i PPU-16. 

 L’ajust de la divisió de l’equipament de la zona sud-oest del municipi. 

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

de la Província de Lleida núm. 249, de 31.12.2014, al diari Segre, del dia 31.12.2014, als 

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

durant el període d’exposició pública si va presentat una al·legació, per part del Sr. Josep 

Maria Nadal Gené (29.01.2015).  

Atès que es van sol·licitar informes dels organismes afectats per raó de llurs competències 

sectorials, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, havent emès informe de 

caràcter favorable Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (de 13.01.15), la Demarcació 

de Carreteres del Ministerio de Fomento a Lleida (de 20.02.15), i ADIF (de 17.02.15 i 

complementari de 17.04.2015). 

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: Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep M. Nadal i Gené, pels motius 

expressats en l’informe elaborat per l’equip redactor de la modificació núm. 9 del POUM, 

segons consta al documentació tècnica que se sotmet a aprovació provisional (document 

ref. 0.5 de l’apartat Antecedents). 

SEGON: Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 9 del POUM de Bellpuig, amb 

la finalitat de: 

 Dividir i/o canviar de classificació de quatre sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat: 

PPU-01, PPU-08, PPU-15 i PPU-16. 

 Ajust de la divisió de l’equipament de la zona sud-oest del municipi. 

TERCER: Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació 

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

normativa vigent.” 

 

II. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM 

DE BELLPUIG. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió d’11 de juny de 2014 va aprovar 

inicialment la modificació número 6 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Bellpuig, consistent en la reordenació del sistema general verd del sector PAU-17, i l’ajust 

dels límits entre els sectors PAU-17 i PAU 38, i en la sessió de 29 d’octubre de 2014, dita 

modificació va ser aprovada provisionalment i tramesa posteriorment a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida. 

Atès que la CTU de Lleida, en sessió d’11 de febrer de 2015, va suspendre l’aprovació 

definitiva de la modificació número 6 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Bellpuig, fins que mitjançant la presentació d’un Text Refós, verificat per l’òrgan que 

hagués atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, incorporés les prescripcions 

requerides pel seu acord. 
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Tenint en compte que s’ha redactat el Text Refós requerit, donant compliment a les 

prescripcions de l’acord de la CTU de Lleida, d’11 de febrer de 2015. 

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

signatura d’aquesta proposta. 

Vista la documentació que figura a l’expedient, i tenint en compte que aquest acord és 

competència del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a l’article 22.2.c de la Llei 

7/85, Municipal i de Règim Local de Catalunya i a l’article 52.2.c de del Decret Legislatiu 

2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la verificació del Text Refós de la modificació número 6 de Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, redactat pel serveis tècnics municipals, que 

incorpora les prescripcions establertes en la resolució de la CTU de Lleida, d’11 de febrer de 

2015. 

Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aquest Text Refós, 

degudament diligenciat.” 

 

III. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 8 dels regidors: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, Ramon TORRES BOSCH, Sr. 

Ramon GASSÓ BRUFAU Laura TEULÉ CASSIN, Josep Mª GREOLES MASA, Sra. Lidia PONS 

MONISTROL del Grup municipal de CiU, Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, Sra. 

Concepció GABERNET GOLOBARDES del Grup municipal d’UMdC  

Abstencions: 2 dels regidors Sr. Josep M. COTS CAIMONS i Sr. Xavier GOMÀ CASAS del 

Grup municipal d’O2015. 

 

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

 

“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. 

Vistes oferta presentades per les diferents entitats bancàries convidades a aquest procés, de 

les quals compleixen amb les condicions de prudència financera les presentades per BBVA i La 

Caixa, que es consideren equivalents. 

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 BBVA, una operació de tresoreria mitjançant de 

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

condicions: 

a) Import: 150.000 €. 

b) Interès: Euribor a tres mesos + 0,41% (sense arrodonir) 

c) Comissió d’obertura: 0,00 % 

d) Comissió d’estudi: --% 

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

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

g) Fedatari: Secretari municipal 

SEGON. Concertar amb l’entitat bancària La Caixa, una operació de tresoreria mitjançant de 

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

condicions: 
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a) Import: 200.000 €. 

b) Interès: Euribor a tres mesos + 0,40% (sense arrodonir) 

c) Comissió d’obertura: 0,00 % 

d) Comissió d’estudi: --% 

e) Comissió per no disponibilitat: 0,02 % (anual) 

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

g) Fedatari: Fedatari públic (notari) 

TERCER. Consignar en el pressupost de 2015 les quantitats necessàries per atendre el 

pagament de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 

QUART. 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. 

CINQUÈ. 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.” 

 

IV. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE MUNICIPIS I 

ALTRES ENTITATS PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA- MANRESA. 

RATIFICACIÓ. 
 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Vist l’acord de la Junta de Govern local, de 21/04/2015. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al Ple de la 

Corporació, i per tant es considera necessari sotmetre aquesta resolució a l’oportuna 

ratificació, d’acord amb el que preveu l’article 52 i 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC). 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 

PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern local esmentat, el text del qual es transcriu 

a continuació, i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calguin per a la seva 

efectivitat: 
“APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE MUNICIPIS I ALTRES ENTITATS 
PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA- MANRESA. 
Atès que el passat 26.11.2013, la Junta de Govern local de Bellpuig , va expressar el seu suport a 
l’Ajuntament de Manresa, en la commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola 

a Manresa, participant en el projecte de promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa.  
Atès que es voluntat dels municipis i entitats que participen en l’iniciativa impulsar i potenciar un 
itinerari cultural i turístic centrat en la ruta que va recórrer Sant Ignasi l'any 1522, entre les localitats 
de Loiola i Manresa, l’anomenat Camí Ignasià, una actuació conjunta dels territoris i entitats 
vinculades en defensa i promoció dels recursos turístics, històrics, culturals i econòmics de cadascun 

d'ells. 
Vist que en sessió del dia 18 de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Manresa, com a entitat 

promotora de la iniciativa, va formular proposta d’aprovació definitiva d’un conveni març de 
cooperació entre municipis i altres entitats per a la promoció del Camí Ignasià Loiola – Manresa. 
Vistos els antecedents, les consideracions legals i l’acord aprovat en l’esmentada sessió, respecte del 
qual es sol·licita l’aprovació de la resta d’ajuntaments, es proposa l’adopció de la següent ACORD: 
Primer. Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Maresa, l’Ajuntament de Bellpuig, diferents municipis i altres entitats, per a la promoció del Camí 

Ignasià Loiola-Manresa, d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
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Segon. Facultar a l’Alcalde per a la signatura d’aquest conveni i qualsevol altre documentació que se’n 
derivi.  
Tercer. Designar com a representant de l’Ajuntament en la Comissió de Seguiment del Conveni a 
l’alcalde de la localitat Sr. Salvador Bonjoch Guim. 

Quart. Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se 
celebri.” 

 

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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