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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 24 DE MARÇ DE 2015. 

Identificació de la sessió 

Núm.: 01/15 

Caràcter: ordinari 

Data: 24-03-2015 

Horari: de 20,05 a les 20,50 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23/12/14). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL POUM 

DE BELLPUIG. 

4. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI DE LA LLOTJA DE BELLPUIG, 2/2014. 

RATIFICACIÓ. 

5. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. RATIFICACIÓ.  

6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/15.  

7. ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG AL GAL 

ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT. RATIFICACIÓ.  

8. LICITACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES UBICATS AL CARRER LA 

FONT, 29, DE BELLPUIG PER PROCEDIMENT OBERT I CONCURS PÚBLIC. 

RATIFICACIÓ.  

9. ASSIGNACIÓ DE NOM A UNA PLAÇA. 

10. INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST MUNICIPAL, DE 

L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, I PMP 4RT 

TRIMESTRE 2014. 

11. 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23/12/14). 
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Dates de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària, de 23 de desembre de 2014. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 9. 

Vots a favor: 9. 

 

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

dóna per llegida, i s’aprova l’acta de referència. 

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

El Sr. BONJOCH, alcalde, en primer lloc proposa fer un minut de silenci per les víctimes de 

l’avió estavellat als Alps francesos. 

A continuació informa que s’estan fent les obres de l’Av. Catalunya i que també s’ha 

començat la il·luminació de la zona nord, començant també per l’Av. Catalunya, ja que 

aquestes s’havia de fer tot conjuntament. També s’està fent la portada d’aigua del 

Fontandó. 

Diu que la setmana vinent també tindrà lloc la Festa dels Dolors i el Premi Valeri Serra. 

Convida especialment a tots els regidors a participar-hi, ja que el premi Valeri Serra a 

partir d’aquest any tindrà la categoria de Premi Nacional de Cultura Popular. Es farà una 

presentació pública a Lleida la setmana que ve. A partir d’ara, Cultura estarà més 

involucrada pagant el premi juntament amb les aportacions que també fa l’IEI.  

L’horari de l’acte també ha canviat, i passarà a fer-se a les 20.30 hores. A les 7 de la tarda 

hi haurà conta contes al parc i per celebrar-ho, també aquest any s’estrena un 

col·leccionable “Dotze de frare”, que cada any presentarà una publicació i es podrà 

conservar a la carpeta que aquest any es repartirà. Amb la implicació de les institucions, a 

partir d’ara l’Ajuntament pagarà un 33% del premi.  

 

En aquest punt s’incorpora el regidor Sr. Josep Maria Cots Caimons. 

 

III. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 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 celebrada el dia 29.10.14 per l’Ajuntament de Bellpuig, es va aprovar 

inicialment la modificació puntual núm. 8 del POUM de Bellpuig, redactada pel serveis 

tècnics municipals. Aquesta modificació consisteix bàsicament en variar l’àmbit del sector 

del Pla de Millora Urbana PMU-01 del POUM de Bellpuig, sense incrementar la seva 

edificabilitat. 

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

de la Província de Lleida núm. 214, de 7.11.2014, al diari La Mañana, del dia 5.11.2014, 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, havent emès informe de 

caràcter favorable el departament de Cultura (de 9.01.15), l’Autoritat Territorial de la 

Mobilitat de l’Àrea de Lleida (de 09.01.15), i el DAAM (de 19.01.15), així com l’informe  del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre la no subjecció a avaluació ambiental de la 

modificació puntual. 
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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. 8 del POUM de Bellpuig, 

consistent en variar l’àmbit del sector del Pla de Millora Urbana PMU-01 del POUM de 

Bellpuig, sense incrementar la seva edificabilitat. 

SEGON: 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 determinades a la 

normativa vigent.” 

 

IV. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI DE LA LLOTJA DE BELLPUIG. 2/2014. 

RATIFICACIÓ. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Llotja de Bellpuig, en el 

que l’Ajuntament de Bellpuig forma part com a ens consorciat. 

Vist que el Consell Plenari del Consorci Llotja de Bellpuig, en sessió del 22 de desembre de 

2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“1. Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions, ni al·legacions, 

definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci de la Llotja de Bellpuig per 

adaptació a la Llei 15/2014, d’acord amb la redacció que es transcriu com a Annex al 

present acord, i al text refós dels Estatuts que consta als expedient. 

2. Notificar a tots els ens consorciats l’acord inicial de la modificació dels estatuts i donar-

los un termini de 30 dies comptats des de la recepció de la notificació perquè presentin, en 

el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el ben entès que si no se’n 

presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut dit 

termini. 

3. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies, a efectes de 

presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 

al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 

d’edictes del consorci.” 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

1. Adaptació dels estatuts per tal d’adequar el règim de comptabilitat, control econòmic i 

financer (article 20), i del seu personal (Disposició addicional 4) al previst per la normativa 

vigent.  

2. Modificació dels articles 24 i 25 dels Estatuts del Consorci, reguladors del dret de 

separació, dissolució i liquidació dels consorcis, per adequació al previst als articles 12 a 14 

de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres 

mesures de reforma administrativa, la qual determina que els consorcis ja creats a 

l’entrada en vigor de la llei hauran d’adaptar els seus estatuts a dites previsions en un 

termini de 6 mesos.  

Atès que examinades les modificacions dels estatuts, les mateixes s’ajusten al que disposen 

la Llei 15/2014, de Racionalització de l Sector Públic i d’altres mesures de reforma 

administrativa i resta de disposicions aplicables als Consorcis. 
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 

la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 

ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 

seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 

de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord d’aprovació i la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmetre a 

informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, i Butlletí Oficial de Província de Lleida, publicació que de forma 

unitària anirà a càrrec del propi consorci. 

Així mateix es fa constar que aquesta resolució està conformada pel Secretari-Interventor 

amb la seva signatura, amb la qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes 

preceptius. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple 

de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S  

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Llotja de Bellpuig, 

aprovada pel Consell Plenari del mateix, en sessió de 22 de desembre de 2014, segons 

consta a l’expedient administratiu. 

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci Llotja de Bellpuig per al seu 

coneixement i efectes escaients.” 

 

V. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. RATIFICACIÓ.  

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 

l’Ajuntament de Bellpuig en forma part com a ens consorciat. 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 

va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 

definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 

redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 

Article 2 

L’article 2 incorpora un últim apartat: 

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 

Article 7 

L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 

“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 

de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 

Article 23 

L’article 23 queda redactat de la següent manera: 

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 

tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 

Article 25 

L’article 25 queda redactat de la següent manera: 

“Personal 
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i 

que estarà constituït per: 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 

plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 

correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 

mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 

laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 

31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 

normativa local i pressupostària.  

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 

legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  

Article 26 

L’article 26 queda redactat de la següent manera: 

“Secretaria i Intervenció 

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 

personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 

superior en dret. 

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 

pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 

funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 

normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 

Article 29 

L’article 29 queda redactat de la següent manera: 

“Règim pressupostari, comptable i de control 

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent 

per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 

normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma 

part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 

així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense 

perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 

entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits 

del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els 

actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats 

depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n 

derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la 

fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 

a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei reguladora de les hisendes locals. 

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 

pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 

funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 

d’Intervenció general. 

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció 

de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 

Article 29 bis 

S’incorpora un article 29 bis 

“Autoritzacions 
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Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 

persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 

avals”.  

Article 32 

L’article 32 queda redactat de la següent manera: 

“Separació del Consorci 

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 

de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 

Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 

exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 

liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 

d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en 

aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

Article 33 

L’article 33 queda redactat de la següent manera: 

“Dissolució del Consorci 

33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 

d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 

Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 

número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 

Consorci. 

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 

pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 

Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 

finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 

Consorci”. 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 

donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 

presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 

se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 

l’esmentat termini. 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 

forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord 

amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 

efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
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Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al 

que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 

d’altres mesures de reforma administrativa. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 

la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 

ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 

seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 

de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part 

del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de 

desembre 2014. 

Així mateix es fa constar que aquesta resolució està conformada pel Secretari-Interventor 

amb la seva signatura, amb la qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes 

preceptius. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple 

de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 

acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre 

de 2014, en els termes exposats anteriorment. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 

escaients.” 

 

VI. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/15. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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 2014, 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. 

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 39.885,86 euros, 

corresponents a l’exercici 2014 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 

165-221 00 28.541,11 Endesa Energia SA Subministraments elèctrics 

162-227 00 11.344,75 Jaume Oró, SL Recollida RSU 

Total 39.885,86   
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SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els corresponents crèdits per 

import total de 39.885,86 euros, amb càrrec a les partides descrites, a les quals es 

realitzarà la retenció de crèdits corresponent.” 

 

VII. ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG 

AL GAL ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT. RATIFICACIÓ. 
 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Vista la Resolució d’alcaldia 15/2015, de 6/03/2015 sobre l’adhesió de l’àmbit territorial de 

l’Ajuntament de Bellpuig al territori Leader gestionat pel GAL. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al Ple, 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 la Resolució d’alcaldia esmentada, el text de la qual es transcriu a 

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

efectivitat: 

“RESOLUCIÓ 15/2015 

ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG AL GAL ASSOCIACIÓ 
LEADER DE PONENT 
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la 
qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la 
seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural 

de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les 
estratègies de desenvolupament local. 
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader pel període 
2014-2020 al territori format per tots els municipis de les comarques de les Garrigues, l’Urgell i el Pla 
d’Urgell i els municipis següents de la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfes, 
Alguaire, Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, la Granja d’Escarp,, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la 
Portella, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca. 

El municipi de Bellpuig, està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020. 
Per aquest motiu i en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Bellpuig;  
RESOLC: 
PRIMER: Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Bellpuig al territori Leader 
gestionat pel GAL. 
SEGON: Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent. 
TERCER: Ratificar el present decret en el proper Ple a realitzar.” 

 

VIII. LICITACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES UBICATS AL CARRER 

LA FONT, 29, DE BELLPUIG PER PROCEDIMENT OBERT I CONCURS PÚBLIC. 

RATIFICACIÓ. 

 

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  
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Vots en contra: 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: 

 

“Vista l’acord de la Junta de Govern local, de 18/02/2015. 

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 de la qual es 

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

la seva efectivitat: 
“LICITACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES UBICATS AL CARRER LA FONT, 29, DE 
BELLPUIG PER PROCEDIMENT OBERT I CONCURS PÚBLIC. 
Atès que el 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local de Bellpuig va declarar deserta la licitació 

publica de l’arrendament d’uns immobles al carrer La Font, 29 de Bellpuig, convocada per acord 
Plenari de 11.03.2014, i tenint en compte que darrerament s’ha tornat a manifestat interès per part 
d’algun particular en aquest arrendaments, es considera necessari tramitar novament aquesta 
contractació, per procediment obert i mitjançant concurs públic, mantenint bàsicament les condicions 
de l’anterior licitació. 
Atès que aquests béns figuren com a patrimonials a l’Inventari de l’Ajuntament, amb la descripció 

següent:  
“Finca urbana situada al carrer La Font, 29 de Bellpuig, de superfície 872,35 m² segons recent 
mesurament, amb les següents construccions: a la dreta entrant, per un magatzem o nau de 
superfície aproximada 122,28 m², i entrant a l’esquerra, per un habitatge d’una planta de 86,14 m² i 
un local de superfície 107,96 m², i un pati exterior de 556 m². Limita: entrant, frontalment (oest) 
amb el carrer La Font, a l’esquerra (nord), amb camí el Reguer de Bellpuig, a la dreta (sud) i fons 

(est) amb Josep Maria Ortís Fernández. Part de la Finca 4356, Tom 1508, Foli 125 del al Registre de 

Propietat de Tàrrega. Lliure de càrregues i arrendaments. 
A la part exterior d’aquestes finques hi ha un pati sense edificar de 556 m², que podrà ser utilitzat 
per aparcament.” 
Atès que a l’expedient hi consta el certificat d’inscripció a l’Inventari de Béns, informe dels serveis 
tècnics municipals sobre la valoració del béns a arrendar, d’intervenció sobre el percentatge que 
suposa l’arrendament en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i de secretaria 
respecte de la tramitació requerida per aquest expedient. 

Atès que s’ha redactat el Plec de Condicions que ha de regir aquesta contractació, la qual es realitzarà 
per procediment obert, concurs públic i tramitació ordinària, i tenint en compte que conforme el que 
preveu la Disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i resta 
de legislació vigent aplicable, la competència en cas d’una contractació plurianual superior els 4 anys 
és del Ple de la corporació, però que per motiu de la urgència que presenta aquest acord, es 
considera oportú aprovar-lo per la Junta de Govern local, condicionant-lo a la posterior ratificació del 

Ple, més encara quan l’anterior expedient de contractació d’aquest arrendament ja havia estat 
aprovat pel acord Plenari d’11.03.2014. 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix la Disposició 

Addicional Segona del TRLCSP, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, en relació amb l’article 
52.1.n) del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa a la Junta de Govern Local que, en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia de 
17/06/11, adopti el següent ACORD: 

PRIMER. Aprovar l’expedient per l’arrendament d’uns immobles propietat d’aquest Ajuntament, 
ubicats al carrer la Font, 29 de Bellpuig, amb la descripció següent: 
“Finca urbana situada al carrer La Font, 29 de Bellpuig, de superfície 872,35 m² segons recent 
mesurament, amb les següents construccions: a la dreta entrant, per un magatzem o nau de 
superfície aproximada 122,28 m², i entrant a l’esquerra, per un habitatge d’una planta de 86,14 m² i 
un local de superfície 107,96 m², i un pati exterior de 556 m². Limita: entrant, frontalment (oest) 
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amb el carrer La Font, a l’esquerra (nord), amb camí el Reguer de Bellpuig, a la dreta (sud) i fons 
(est) amb Josep Maria Ortís Fernández. Part de la Finca 4356, Tom 1508, Foli 125 del al Registre de 
Propietat de Tàrrega. Lliure de càrregues i arrendaments. 
A la part exterior d’aquestes finques hi ha un pati sense edificar de 556 m², que podrà ser utilitzat 

indistintament per l’arrendatari i per l’Ajuntament.” 
SEGON. Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir el procediment, en els termes que figura en 
l’expedient i, convocar la seva licitació, per procediment obert, concurs públic i tramitació ordinària. 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, 
perquè durant el termini de 20 dies es puguin presentar ofertes. 
QUART. Aquest acord serà sotmès a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se 
celebri.” 

 

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: 

Intervé el Sr. Josep M. Cots, portaveu d’O2015 per explicar que el seu grup votarà en 

contra perquè els sembla que potser s’està creant un precedent amb el fet de llogar una 

infraestructura pública, un immoble públic, que a més no tenim molt clara la finalitat per la 

qual es lloga. És una activitat però no sabem ben bé si serà de producció, amb finalitat 

social, de turisme, de salvaguarda del patrimoni industrial... no ho sabem bé però, en tot 

cas creiem que es crea un precedent i per aquest motiu ens hi oposem. 

 

IX. ASSIGNACIÓ DE NOM A UNA PLAÇA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 10. 

Vots a favor: 10. 

 

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

 

“Atesa l’existència de una via pública a Bellpuig, la quals no disposa de nom oficial. 

Donat que es considera convenient que la totalitat de carrers de la localitat tinguin una 

denominació, a efectes de facilitar les comunicacions, inscripcions registrals, etc, i que s’ha 

mantingut una reunió amb els veïns afectats, els quals han donat la seva conformitat a la 

denominació proposada. 

Vist tot això, i donat que es considera necessari procedir a l’assignació de nom a aquests 

vials, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

1. Atorgar denominació oficial a una plaça de la Vila que figura a la relació que es transcriu 

tot seguit: 

Nom actual Traçat  Nom aprovat 

Sense nom Al costat del carrer Orient Plaça Remei Niubó Pijuan 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant anunci 

publicat al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes, i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Bellpuig, als efectes de que els interessats puguin presentar les 

al·legacions o reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest termini sense 

reclamacions, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense que calgui adoptar cap 

altre acord. 

3. Aprovat definitivament l’expedient, es notificarà l’acord a les administracions públiques 

interessades, i a les entitats, empreses i organismes que puguin resultar afectats (INE, 

Correus, Registre de la Propietat, Gerència Cadastral). 

4. Facultar l’alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de tots aquells documents 

que siguin necessaris per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva 

efectivitat i la dels acords adoptats.” 
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X. INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST MUNICIPAL, DE L’INFORME 

TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, I PMP 4RT TRIMESTRE 2014 
 

En compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, aquest interventor 

dóna compte de: 

a) L’informe d’intervenció respecte del compliment del Pla d’Ajust municipal, corresponent 

al 4rt trimestre de 2014: 

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 10 d’octubre, relatiu al compliment de les 

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

l’Ajuntament de Bellpuig corresponents al tercer trimestre de 2014, segons 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 (30.01.2015). 

b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 4rt trimestre 

de 2014, es transcriuen a continuació les conclusions de l’informe d’intervenció: 

“Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 

del deute viu: 

4.4.1. Durant el 4rt trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 926.164,58 €. 

Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de 

l’aprovació de pressupost, es comprova que: el pressupost continua sent estable. 

4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 4rt trimestre de 2014, dóna un import de 

3.985.746,10 €. 

4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.884.569,31.€” 

c) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al 

Quart Trimestre de 2014. 

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

al quart 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: 317 

b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 228.065,73€ 

c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 144 

d) Quantitat total de les factures pagades dins el termini legal: 60.412,83 euros 

e) Nombre de factures pagades fora del termini legal: 173 

f) Quantitat total de les factures pagades fora del termini legal: 165.652,92 euros  

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

(PMP): 43 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): 30 dies 

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

pagament al final del 4rt trimestre de 2014: 
Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 4rt 
trimestre 

factures Import total 

Dins de període establert 165 178.696,28 € 

Fora de període establert 93 177.057,71 € 

Total pendent de pagament 258 355.753,99 € 
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XI. 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 22.12.14, atorgament de subvencions destinades a entitats del municipi de l’àmbit 

esportiu, any 2014. 

-JGL de 18.02.15, licitació de l’arrendament de béns immobles ubicats al carrer La Font, 

29, a ratificar. 

-JGL 17.03.15, Prorroga de l’acord marc de subministrament elèctric CDDL-ENDESA 

ENERGIA, SAU. 

-Resolució 84/14, 22.12.14, contractació obres Modernització enllumenat públic zona Sud, 

adjudicació. 

-R. 85/14, 22.12.14, contractació obres col·lector de sanejament de l’Av. d’Urgell – Reguer, 

adjudicació. 

-R. 86/14, 22.12.14, encàrrec de gestió a l’EPE BSM, treballs de millores en eficiència 

energètica del Pavelló. 

-R. 87/14, 23.12.14, encàrrec de gestió a l’EPE BSM, treballs Adquisició i instal·lació de 

tecnologies eficients a la Casa Consistorial. 

-R. 88/14, 24.12.14, aprovació conveni de servitud de pas forçosa, obres del col·lector del 

Reguer. 

-R. 89/14, 24.12.14, aprovació conveni de servitud de pas forçosa, obres de portada 

d’aigua potable al Polígon Fontandó. 

-R. 90/14, 31.12.14, Aprovació de factures. 

-R. 01/15, 19.01.15, contractació obres col·lector de sanejament de l’av. d’Urgell – Reguer, 

aprovació Pla de Seguretat i Salut. 

-R. 02/15, 20.01.15, Obres d’ampliació de portada d’aigua potable al Polígon Fontandó, 

contractació. 

-R. 03/15, 23.01.15, Encàrrec de gestió a l’EPE BSM, coordinació de seguretat i salut de les 

obres d’ampliació de portada d’aigua potable al Polígon Fontandó. 

-R. 04/15, 28.01.15, aprovació abonament parcial personal laboral i funcionari, de la paga 

extra corresponent a desembre de 2012. 

-R. 05/15, 27.01.15, Aprovació del conveni de manteniment del consultori de Seana. 

-R. 06/15, 29.01.15, contractació obres d’ampliació de portada d’aigua potable al Polígon 

Fontandó, aprovació Pla de Seguretat i Salut. 

-R. 07/15, Resolució anul·lada. 

-R. 08/15, 11.01.15, reclamació patrimonial per caiguda a l’Av del Bosc, Sr. Frigola. 

-R. 09/15, 13.02.15, Declaració dol oficial defunció Sr. Jaume Perelló. 

-R. 10/15, 19.02.15, contractació obres de Millores de les condicions d’urbanització de l’aV. 

Catalunya, aprovació Pla de Seguretat i Salut. 

-R. 11/15, 27.02.15, aprovació liquidació pressupost municipal 2014. 

-R. 12/15, 03.03.15, Renovació llicència d’ús privatiu pis de l’alberg. 

-R. 13/15, 05.03.15, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Bellpuig. Petició 

Subvenció 2015. 

-R. 14/15, 6.03.15, incoació expedient protecció de la legalitat urbanística, carretera de 

Preixana s/n. 

-R. 15/15, 6.03.15, adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Bellpuig al GAL 

associació Leader de Ponent 

-Resolució 16/15, 09.03.15, contractació obres Modernització enllumenat públic zona Nord, 

resolució recurs de reposició. 

-Resolució 17/15, 10.03.15, contractació obres Modernització enllumenat públic zona Nord, 

resolució recurs de reposició. 

-R. 18/15, 18.03.15, aprovació pla pressupostari a mig termini, període 2016-2018. 
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-R. 19/15, 20.03.15, convocatòria de ple ordinari 24.03.2015. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

Intervé en primer lloc la Sra. Ramona Creus, portaveu del grup municipal UMdC, 

preguntant sobre les obres que es fan al carrer de correus. 

L’alcalde respon que s’està reparant la sèquia de la Comunitat de Regants i la claveguera, 

ja que hi havia filtracions a les cases. 

Continua preguntant la Sra. Creus, dient que han sentit rumors sobre unes reunions amb el 

Consorci de la Zona Franca.  

L’alcalde diu que hi ha hagut una reunió, per tal de parlar sobre quina intenció tenen amb 

els terrenys de Bellpuig, i els han dit que de moment ho tenen parat però que no descarten 

activar-ho més endavant. 

Finalment, la Sra. Creus pregunta també per les modificacions dels plans parcials que es 

fan, quins són els tràmits i condicions per poder fer aquestes modificacions. 

Respon el secretari, el Sr. Enric Escolà, destacant que hi ha moltes casuístiques: per fer un 

modificació depèn de si només és de límits, si es vol partir un pla parcial en polígons, si es 

volen fer petits ajustos... si es vol excloure un pla parcial d’urbana, és una modificació del 

POUM... els procediments són diferents. Per modificar límits i petits ajustos no hi ha massa 

problema. Quan un pla parcial es vol partir a talls cal aprovació inicial, exposició pública i 

presentar-ho a urbanisme. Depèn del que es vulgui fer, el procediment és diferent.  

Intervé el Sr. Josep M. Cots, portaveu del grup municipal d’Objectiu 2015 i diu que ara que 

arriba el bon temps i que s’obren les finestres, quina és l’actuació que ha de fer el 

responsable municipal davant d’un abocament de purins que afecta a tot el poble? Es pot 

fer alguna cosa en aquest sentit? Que es fa en aquests casos, si és que es pot fer alguna 

cosa? 

Respon el regidor d’urbanisme, el Sr. Torres i diu que l’ajuntament de Bellpuig té una 

ordenança que no varia gaire de la normativa general de la Generalitat de Catalunya. Diu 

que hi ha èpoques concretes en que pel que fa als abocaments tenen 4 dies per colgar-lo. A 

l’estiu els tenen que colgar en un dia, quan la distància és inferior a 100m des de qualsevol 

edificació, ja sigui torre, granja, municipi... a partir d’aquí si s’infringeix es pot avisar, 

sancionar... També fa notar que hi ha moltes d’aquestes olors que venen el reguer i en 

aquest cas vindrien del cantó de Preixana. 

 

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, 

 

 


		2015-04-29T13:09:08+0200
	CPISR-1 Enric Escola Valls




