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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DEL 17 DE 

NOVEMBRE DE 2015 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 09/15 

Caràcter: ordinari 

Data: 17-11-2015 

Horari: de les 20,00 a les 21,05 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30/09/15). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS, MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2016. 

APROVACIÓ PROVISIONAL .EXP. 2015/1/INTER_OF/03. 

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 5 DEL PRESSUPOST DE 2015. APROVACIÓ 

INICIAL. 

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

2015/4/JUTJATPAU/1. 

6. OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 2 SUBSECTOR I DEL PP13 (2a. 

FASE- FINALITZACIÓ). ACTUALITZACIÓ DE PREUS. (RATIFICACIÓ). 

7. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

8. MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>. 

9. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA, PER LA REDACCIÓ DEL 

ROM (REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL). 

10. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA, PER GRAVAR ELS PLENS I POSAR-LOS AL 

WEB MUNICIPAL. 



 20151117 ACTAPLE ordenances 

 

2 

11. MOCIÓ DE LA CUP BELLPUIG-SEANA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. 

12. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE 

REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE 

LES PLUGES TORRENCIALS D'AQUEST MES D'OCTUBRE. 

13. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL 

"ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ" ENTRE LA UNIÓ 

EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. 

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

INFORMES D’INTERVENCIÓ. 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 L’ACTA DE LAS SESSIÓ ANTERIOR. 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 30 de setembre de 2015. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

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

 

II. INFORMES D’ALCALDIA. 

L’alcalde informa que les obres d’il·luminació del sector nord de Bellpuig ja s’ha acabat. 

Respecte del carrer carrer Montsec, s’ha executar les obres de millora i variació del 

subministrament d’aigua i s’ha arreglat la vorera. A la plaça del Poliesportiu, s’ha arreglat la 

plaça, amb la pista de bitlles i petanca, i les obres també han quedat enllestides.  

Properament començaran les obres de la coberta de la pista de Seana, de la il·luminació es 

farà el sector sud. 

També esmenta que s’ha fet la licitació de l’enllumenat, zona central, però encara no saben 

l’adjudicatari.  

Informa que estan pendents d’acabar les licitacions de la canalització de la bassa reguladora 

i de les obres del poliesportiu. I finalment, que el Departament de Cultura de la Generalitat 

esta arreglant el mur del convent, que es va ensorrar, estant pendents de què els 

arqueòlegs es mirin unes mines antigues, que han sortit a sota del mur, per veure la seva 

importància. 

 

III. ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL 

MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2016. EXP 2015/1/INTER_OF/03. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU. 

Vots en contra: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de 

la CUP-PA i Sr. Solana, del grup de FB-AM.. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
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“L’Alcaldia, el dia 10 de novembre de 2015, ha ordenat iniciar l’expedient de modificació de 

les ordenances fiscals vigents de certs impostos municipals, així com d’algunes ordenances 

fiscals vigents, reguladores de les taxes, tant per utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local, com per la prestació de serveis públics municipals, per 

l’Ajuntament o per la seva l’entitat publica empresarial Bellpuig Serveis Municipals, o per la 

realització d’activitats administratives de competència local o d’ordenances de preus públics. 

El Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, estableix 

en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances 

fiscals reguladores dels tributs locals. 

Els acords de modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en 

particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 

de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 

dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 

d’inici de la seva aplicació. 

Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament 

d’impostos municipals, així com d’ordenances fiscals reguladores de les taxes, per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local, per la prestació de serveis públics 

municipals, o per la realització d’activitats administratives de competència local o 

d’ordenances de preus públics. 

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

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 

ordenances fiscals següents: 

O. F. núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

El textos dels articles de l’Ordenança que es modifiquen són els següents: 

“Article 5. Bonificacions 

..//.. 

4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa 

tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on 

estigui empadronat del 25 per cent. 

Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin la 

seva obtenció mitjançant la següent documentació: 

Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant 

certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal 

condició. 

Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament. 

Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.” 

“Article 8. Tipus impositiu i quota 

1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 

impositius  següents: 

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,82 per cent 

Béns immobles de naturalesa rústica: 0,76 per cent 

Béns immobles de característiques especials: 0,82 per cent 

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions 

que siguin d'aplicació.” 

O. F. núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és el següent:  

“Article 4. Exempcions i bonificacions 

..//.. 

2. S’estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost als titulars dels 

vehicles següents: 
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Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 

1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics. 

Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de 

fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera 

matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de 

fabricar. 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant 

les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

3. S’estableix, pel termini de quatre anys, una bonificació del 50 per cent de la quota del 

l’impost a favor dels titulars de vehicles, el funcionament dels quals causa una menor 

incidència en el medi ambient per algun dels següents motius: 

a) Pel consum del següent tipus de carburant: carburants biocombustibles com biogàs, gas 

natural comprimit, metà, hidrogen o derivats d’olis vegetals  

b) Perquè tenen els motors amb les característiques següents:  

- Vehicles elèctrics o híbrids.  

- Vehicles de fins a 11,99 HP, que produeixin emissions per sota dels 120 grams de CO2 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant 

les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.” 

“Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 

1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e), f), g), 4.2, i 4.3 són de 

caràcter pregat. 

..//..” 

O. F. núm. 19, reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

El textos dels articles de l’Ordenança que es modifiquen són els següents:  

“Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions 

..//.. 

3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 

limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu 

per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i 

els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 

causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 

d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut 

suficientment acreditades. 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament 

com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex 

urbanístic.  

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en 

el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers. 

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins 

del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança i caldrà 

adjuntar el document públic d’acceptació d’herència i documentació que ho justifiqui.” 

“Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 

1. La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b), 2.c), i 3 són de caràcter pregat. 

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de 

presentar a l’Ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i 

hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a 

la petició fixarà la data des de la qual el benefici s'entén concedit. 

…///…” 
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Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 

2016 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de 

modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part 

de l’ajuntament. 

2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes 

locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 

Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de data 25.10.12, de les 

ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període 

d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 

en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per 

RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 

creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el 

Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que votaran negativament, 

perquè no han pogut ser partícips d’aquestes decisions, ni entregar les seves propostes. No 

han tingut prou temps per a preparar-hi modificacions. Diu que valoren la possibilitat de 

treballar-ho més de cara l’any vinent, i destaquen que consideren que s’han de treballar per 

fer-lo un impost encara més progressiu del que és. 

 El Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, diu que el seu grup també vol destacar 

la maca de temps material per assumir aquestes propostes i creiem que han de dialogar per 

aconseguir coeficient en tres trams no només en un tram al 0,82, ja que en tres trams 

creiem que podem englobar les necessitats del poble. 

També un altre punt, de les bonificacions a vehicles de més de 25 anys, pels que fan 

col·lecció, que tinguessin bonificació, però només si pertanyen a un club. 

 

IV. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 5 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. 

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, 
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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 891.560,00 0,00 23.500,00 0,00 915.060,00 

III 141.800,00 0,00 0,00 -25.000,00 116.800,00 

IV 1.123.353,53 0,00 143.000,00 0,00 1.266.353,53 

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

VI 2.374.173,96 0,00 34.000,00 -18.000,00 2.390.173,96 

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

IX 302.531,04 0,00 0,00 0,00 302.531,04 

TOTAL 5.485.395,78 0,00 200.500,00 -43.000,00 5.642.895,78 

b) Estat d’Ingressos: 
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

INCREMENTS 

DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 

RESULTANT 

I 1.615.600,00 124.000,00 1.739.600,00 

II 30.000,00 0,00 30.000,00 

III 738.647,09 0,00 738.647,09 

IV 1.029.950,00 33.500,00 1.063.450,00 

V 39.300,00 0,00 39.300,00 

VI 73.750,00 0,00 73.750,00 

VII 1.605.745,18 0,00 1.605.745,18 

VIII 111.503,51 0,00 111.503,51 

IX 240.900,00 0,00 240.900,00 

TOTAL 5.485.395,78 157.500,00 5.642.895,78 

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.” 

 



 20151117 ACTAPLE ordenances 

 

7 

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 del grup municipal de la CUP-PA diu que en aquest punt 

s’abstindran perquè tenim clar que els pressupostos d’aquest any no han estat participatius. 

Al seu grup li agradaria que hi participés més la població i estiguessin més explicats. Creuen 

que la gent ho pot entendre i també així opinar. 

 Intervé el Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, per una part, feliciten per la 

part dels interessos de crèdits, ho entenen molt positiu, i per contra no entenen l’increment 

que hi ha hagut a Bellpuig Serveis Municipals, entenem que sent una empresa que esta 

dintre de l’Ajuntament, els números haurien d’estar més clars, una partida de 124.000€ i no 

sabem a que correspon. 

 Intervé el Sr. Gassó, regidor d’hisenda i diu que quan es fan els pressupostos, que 

enguany els farem tots i participatius al poble, quan tinguem el seu esborrany, es mira més 

o menys la liquidació de l’any passat. 

L’any passat, Bellpuig Serveis Municipals anàvem bé, a la partida hi havia 120.000€ que 

corresponien a les obres del cementiri, vestidors del camp de futbol i la pl. Remei Niubó, 

estava subvencionat per la diputació i ho va fer BSM, i ho va facturar a l’Ajuntament i 

aquest ho va pagar. Per tant hi havia aquests ingressos, que enguany no hi són, i ara a 

finals d’any ens falten aquests diners, per tant cal fer-hi la mateixa aportació, ja que les 

despeses són les mateixes a nivell de treballadors, però no tenim ingrés de subvenció, 

només hi ha aquesta diferència.  

 

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

EXP. 2015/4/JUTJATPAU/1. 

 

D’acord amb el previst a l’article 92 del ROF, a proposta de l’alcaldia i als efectes de poder 

proposar de forma consensuada el nou/va jutge/ssa de pau de la localitat, aquest expedient 

queda sobre la taula, ajornant-ne la seva discussió fins la propera sessió. 

 

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 Bonjoch, alcalde, proposa deixar aquest punt sobre la taula, i que s’aprovi aquesta 

renovació al proper ple, per tal de que en puguin parlar més l’equip de govern i l’oposició, 

fixant-se la data per aquesta reunió conjunta. 

 

VI. OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 2 SUBSECTOR I DEL PP13 

(2a. FASE- FINALITZACIÓ). ACTUALITZACIÓ DE PREUS. (RATIFICACIÓ). 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU. 

Vots en contra: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de 

la CUP-PA, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

 

Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
“Vista la resolució de l’alcaldia 105/2015, de 28/10/2015. 

Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, i per tant 

es considera necessari sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament, 
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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. Aprovar l’actualització de preus del contracte citada a la resolució, i ratificar la 

resolució d’alcaldia 105/2015, de 28/10/2015, 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 105/15 

OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 2 SUBSECTOR I DEL PP13 (2a. FASE- 
FINALITZACIÓ). ACTUALITZACIÓ DE PREUS. 
El 16 de juliol de 1998, l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar definitivament la Reparcel·lació del 
Polígon 2 del Subsector I del Pla Parcial Núm. 13 de Bellpuig, i el 25 de juny de 2003, el Projecte de 
les obres d’urbanització del Polígon. 

L’any 2008, el contracte de la 2a. Fase desglossada del projecte general de les obres d’aquesta 

urbanització, va ser adjudicat a l’empresa Voltes SL, per un Pressupost de 426.967,16€ (IVA exclòs). 
Aquestes obres s’han executat parcialment, fins un import de 262.321,27€ (IVA exclòs). 
Així mateix amb data 01.06.2010, es va aprovar l’expedient de modificació del contracte de dita 2a. 
Fase de les obres d’urbanització del Polígon 2 del Subsector I del Pla Parcial Núm. 13, autoritzant una 
despesa per import de 94.451,20€ (IVA exclòs), així com la seva adjudicació a l’empresa Voltes SL. 
Atès que per raons alienes a dit contractista es va tenir que suspendre aquests contractes, sobretot i 

molt especialment pels requeriments de l’empresa Endesa, subministradora del servei d’electrificació 
del Polígon, en relació a la determinació concreta de les condicions i costos de l’electrificació del 
Polígon. 
Atès que per decret de l’alcaldia núm. 74/2015, de 22 de juliol de 2015, es va autoritzar a l’empresa 
Voltes, SL, la continuació de les obres pendents d’acabament del contracte de les obres d’urbanització 
de la 2a. Fase del Polígon 2 del subsector I del Pla Parcial Industrial PP13, per un import de 
164.645,89€, (IVA exclòs) corresponent al projecte principal, i per un import de 94.451,20€ (IVA 

exclòs), derivats de la modificació del mateix contracte, abans descrita. 
El 26 d’agost de 2015, l’empresa Voltes, SL, ha comunicat l’acceptació de l’execució d’aquestes obres, 
a fi de regularitzar el contracte i les obres descrites, valorant especialment que formalment no s'han 
rescindit dits contractes, però sol·licitant una revisió – actualització dels preus dels contractes de la 

2a. Fase de les obres d'urbanització del Subsector I del Pla Parcial Núm. 13 i la signatura del contracte 
derivat de l'expedient de modificació del contracte esmentada. 

Els Serveis tècnics municipals, el 24.09.2015, han emès informe de revisió i actualització dels preus 
del contracte, d’acord amb les condicions del mercat actual. Aquest informe consta a l’expedient i serà 
tramés a l’empresa contractista per al seu coneixement i efectes oportuns. 
Tenint en compte els antecedents exposats antecedents, així com les competències atribuïdes a 
l’alcaldia, en especial per l’article 53.1.o de la Llei 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, RESOLC: 
1. Aprovar l’actualització de preus de les obres pendents d’acabament del contracte de les obres 

d’urbanització de la 2a. Fase del Polígon 2 del subsector I del Pla Parcial Industrial PP13, i de la 
modificació del mateix contracte, en base al quadre de preus que figuren a l’informe dels serveis 
tècnics municipals. 
2. Citar a l’empresa Voltes, SL, per a que en un termini de deu dies, acudeixi a aquest Ajuntament als 
efectes de procedir a la formal signatura del contracte derivat de l'expedient de modificació del 
contracte de la 2a. Fase de les obres d'urbanització del Subsector I del Pla Parcial Núm. 13. 
3. Notificar aquesta resolució al contractista, Voltes, SL, als efectes oportuns.” 

 

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 del grup municipal de la CUP-PA, diu que el seu grup votarà que 

no principalment per desconeixença. Volen preguntar perquè es tira endavant aquest 

polígon? Pel que els han dit aquest polígon no compta amb la majoria de suports necessaris 

per tirar-lo endavant. Pregunta si s’ha convocat a tots els propietaris i si la majoria hi estan 

interessats. 
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 El Sr. Solana, regidor i portaveu grup de FB-AM diu que normalment aquest plans es 

fan per compensació. Diu que des del moment que el fa l’ajuntament creuen que tenen els 

tècnics i els diners per fer-ho. Aquest polígon es va començar al 2003 i es va parar al 2008. 

Ha estat parat fins ara. Pregunta sobre quin és l’interès públic de l’ajuntament per tirar-lo 

endavant ara.  

 L’alcalde, Sr. Bonjoch, intervé per informar que només hi ha un veí que no hi està 

d’acord i que l’interès públic és que les empreses que hi ha puguin tenir serveis. Hi havia un 

problema amb Fecsa que està solucionant-se i a més a més, a Bellpuig si ve alguna 

empresa, no hi ha terreny on instal·lar-se. Si no hi ha serveis no poden instal·lar-se. 

Actualment hi ha propietaris que no poden entrar-hi perquè no hi ha serveis. 

 Intervé el secretari i explica que aquesta és una segona fase del polígon i que es fa per 

cooperació. Els diners els aporten per quotes urbanístiques els propietaris. Hi ha actualment 

una fase de contractació que està vigent i l’equip de govern ha expressat la seva voluntat 

de tirar-ho endavant. 

 

VII. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar 

la següent RESOLUCIÓ 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 

passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 

forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 

independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 

l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 

estat català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 

participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 

catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries 

per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 

trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 

pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 

poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de 

l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 

en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de 

competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 

procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 

sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 

basi en una participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 

normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar 
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els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de 

l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 

efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 

república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del 

conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 

fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 

subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la 

pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 

de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua 

potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 

digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula 

la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de 

garantir que en procés de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i 

unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder 

fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i 

unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 

normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 

és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 

l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per 

a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 

l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 

(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 

quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 

del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 

Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 

econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 

nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 

part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 

qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 

impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 

s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 

les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 

model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 

consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 

aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació 

per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
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administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 

comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 

recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 

avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 

preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 

emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 

el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 

dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar 

en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el 

respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 

catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 

eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 

l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament 

de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències 

als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de 

l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 

futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 

Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al 

màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en 

aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 

govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 

càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 

finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 

(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte 

als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha 

d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, 

transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant 

deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 

Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 

acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 

permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència 

social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada 

en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han 

d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 

govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
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Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 

responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 

pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 

Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència 

de plantejaments amb la cambra catalana.  

Per aquest motiu els grups municipals proposen al ple de l’ajuntament de Bellpuig, l’adopció 

dels següents acords: 

PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Bellpuig a la resolució 1/XI 

del Parlament de Catalunya.  

SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 

president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 

 

VIII. MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població 

activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una 

activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per 

a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de 

treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de 

protecció per desocupació. 

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 

caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga 

durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de 

protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 

efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 

subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 

desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la 

intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors 

de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, 

limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi 

de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 

cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 

per desocupació en els majors de 55 anys. 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 

prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que 

s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més 

de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de 

protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures 

pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de 

cotització. 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 

persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant 

les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 

trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
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Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 

persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 

activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també 

afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en 

desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà 

durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima 

per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització 

que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls 

aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 

426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o 

bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i 

l’exclusió social 

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que 

es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social 

per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig que s’aprovi suport a la proposta impulsada 

per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55>> següent: 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin 

en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 

prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que 

contempla:  

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent 

b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la 

percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 

Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 

Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 

simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de 

l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, 

i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o 

no). 

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 

l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 

formació amb continguts reals.” 

 

IX. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA, PER LA REDACCIÓ 

DEL ROM (REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL). 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“L'Ajuntament de Bellpuig fent us de les atribucions que li reconeixen els articles 4.1.a), 

20.3 i 69 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, té la 

possibilitat de disposar d'un Reglament d’Organització Municipal, redactat d'acord amb allò 

que estableix l'esmentat text legal, així com a l'article 8.1.a) del Decret Legislatiu  2/2003, 
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de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya. 

El Rom ha d'incloure els drets i deures dels Regidors, dels grups polítics municipals, el 

funcionament dels Plens i de les diverses comissions, les competències i funcions dels 

Tinents d'Alcalde i dels Regidors Delegats, els drets dels ciutadans a l'accés a la 

documentació i a la participació en els assumptes públics i l'anomenada Participació 

Ciutadana. 

Pot incloure altres matèries com el reglament de funcionament dels mitjans de comunicació 

públics locals, etc. 

Des del nostre grup entenem que la redacció del ROM representa un acte ferm de voluntat 

política per avançar cap a una política municipal més nostra. Una política municipal que es 

caracteritzi per la transparència i la participació de la ciutadania en aquells assumptes 

d'interès públic. Creiem que la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local no 

s'adapta als veritables interessos de la ciutadania, ja que es caracteritza per una limitació 

dels drets de participació i informació de la ciutadania de cara a la institució. Creiem que, en 

el període actual, és vital començar-nos a dotar de la nostra pròpia reglamentació per 

seguir avançant cap un país més lliure, just i democràtic. 

Pensem que l'àmbit municipal és el més adequat i pròxim per involucrar a la ciutadania en 

la participació dels tots aquells assumptes d'interès públics, revertint així el grau de 

desafecció política imperant en la nostra societat i recuperar la confiança dels ciutadans i les 

ciutadanes cap a les institucions públiques i les formacions i organitzacions polítiques de la 

nostra societat. 

Per tot això, el Grup Municipal CUP Bellpuig-Seana proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER: El Ple de l'Ajuntament manifesta la seva voluntat d'iniciar un procés de redacció i 

aprovació d'un ROM (Reglament Orgànic Municipal). 

SEGON: Creació d'una comissió institucional (equip de govern i oposició) per tal de 

dissenyar i implementar un procés participatiu obert a tota la ciutadania. 

TERCER: Garantir que el resultat del procés participatiu serà aquell que quedarà plasmat en 

el futur ROM que disposarà l'Ajuntament 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 Bonjoch, alcalde diu que l’equip de govern votarà a favor, però que també cal 

esperar a saber com serà la propera llei de transparència prevista pel proper any i no és 

obligatori per a municipis de menys de 5.000 habitants, però creuen que pot estar bé tenir-

ho. Proposa deixar acabar l’any i parlar-ne a principis del que ve.  

 

X. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA, PER GRAVAR ELS PLENS I POSAR-LOS 

AL WEB MUNICIPAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Vots en contra: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU. 

 

Vist el resultat de la votació, queda desestimada la proposta d'acord que tot seguit es 

transcriu: 
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“Les noves tecnologies permeten de manera molt econòmica i fàcil aplicacions com ara 

habilitar un espai a la web de l'ajuntament, on es poden posar íntegrament totes i 

cadascuna de les sessions plenàries, gravades amb imatge i so. Si es gravessin aquestes 

sessions i es pogueren visionar des de casa, s'aproparien molt més les decisions dels grups 

municipals als ciutadans que representem, i s'avançaria molt en reduir la desafecció actual 

des la ciutadania cap a la classe política. Així els veïns es sentiran més partícips i sabedors 

de primera mà, del què defensa cada opció política, sense filtres ni censures. 

Dotar d'aquesta eina a la web municipal amb la tecnologia que tenim, és un simple acte de 

voluntat política, i per tant, no genera cap problema ni sobre cost, de la mateixa manera 

que es registra en so les intervencions, no costaria absolutament res una gravació en 

imatge de les sessions. 

Per tot això, el Grup Municipal CUP Bellpuig-Seana proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER: L'ajuntament en ple aprova la proposta de començar a gravar en imatge 

íntegrament totes les sessions plenàries de l'ajuntament i habilitar en la web municipal un 

espai on es puguin visionar.” 

 

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: 

 L’alcalde diu que hi votaran en contra, doncs l’any vinent, serà difícil econòmicament 

parlant perquè hi ha moltes obres que s’han de fer, doncs sinó es perdran les ajudes. Més 

endavant si de cas se’n pot tornar a parlar. 

 

XI. MOCIÓ DE LA CUP BELLPUIG-SEANA EN SUPORT A LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA, i Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

Vots en contra: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU. 

 

Vist el resultat de la votació, queda desestimada la proposta d'acord que tot seguit es 

transcriu: 

 

“Atès que l'Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat 

una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del 

Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, 

coeducació, inclusió, no discriminació i de qualitat. 

Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l'actual Llei d'Educació de Catalunya (LEC) 

com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb 

totalitat el dret a l'educació pública des de la llar d'infants fins a la universitat. 

Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els de 

titularitat privada i concertada. 

Atès que l'educació pública ha de treballar per a recollir l'ideal pedagògic d'escola catalana i 

per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Amb 

això, s'ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que s 'instauri 

una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i amb projectes 

discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i als estudiants; donar 
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estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació vinculant dels Consells 

Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la presa de decisions. 

Atès que cada vegada més es propicia un model d'educació encarat a la privatització de la 

gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes sobretot 

quan parlem d'àmbits com l'emprenedoria i d'innovació. 

Atès que cal que s'entengui la diversitat lluny d'un món heteronormatiu de manera que es 

tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l'origen biològic, sinó que 

s'hi incloguin el gènere i les identitats sexuals. 

Atès que la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de 

decisió igual que en l'educació infantil i de primària hi ha d'haver presència masculina que a 

hores d'ara és mínima. 

Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com 

òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: família, 

professorat, alumnat, etc., la ratificació per part dels Consells Escolars és essencial després 

d'unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres educatius. 

Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de plans 

d'entorn potents i d'altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que intervenen en 

l'educació de les noves generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i 

remunerades. 

I Atès que en cap cas s'han d'acceptar aportacions d'empreses privades en cap etapa de 

l'educació des de l'escola bressol fins a la universitat. Per tant s'han de buscar estratègies a 

nivell públic per finançar projectes pedagògics i d'innovació a primària i secundària, 

projectes d'investigació a les universitats i proposar un sistema de beques- salari per 

garantir l'accés a ensenyaments postobligatoris. 

Atès que s'han d'establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, 

tant per a dones com per a homes del personal docent i d'altres persones que treballen en 

els centres educatius. 

Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de treball 

a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 50%. 

Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l'àmbit educatiu han de 

ser transparents i objectius. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Cup Bellpuig-Seana proposa al Ple l'adopció 

dels següents ACORDS: 

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de 

Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). 

Segon. Instar al Parlament -com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del Sistema 

Educatiu de Catalunya que derogui l'actual Llei d'Educació (LEC). 

Tercer. Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els 

recursos necessaris per dur-la a terme a la vila de Bellpuig. 

Quart. Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d'aquesta Iniciativa Legislativa 

Popular.” 

 

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: 

 L’alcalde diu que votaran que no, perquè en aquest moment hi ha altres coses més 

importants, i ara mateix hi ha una llei aprovada per la majoria del parlament. 

 

XII. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS 

CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN 

DESPRÉS DE LES PLUGES TORRENCIALS D'AQUEST MES D'OCTUBRE. 
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit l'efecte 

de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han causat grans 

inundacions i destrosses. 

Les pèrdues d'habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes les 

famílies que han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments de 

què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de la 

Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, alguns refugiats van resultar 

afectats encara no s'han de lamentar pèrdues humanes. Milers de famílies s'han vist 

obligades a estar a la intempèrie per manca d'edificis segurs. Els danys i pèrdues materials 

han estat considerables. Referent als centres socials, s'està fent una avaluació dels danys o 

esfondrament dels centres de salut, d'educació i d'altres, sobretot pel que fa a material de 

manteniment d'edificis.  

En un comunicat el dia 24 d'octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el terreny han 

identificat més d'11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima. 

Davant d'aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països donants, a les 

organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els 

amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat millor, realitzant donacions 

d'emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causada per les 

pluges: abastiment d'aigua, d'aliments, de haimes, de mantes, d'equipaments domèstics 

bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d'edificis. 

El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemora el 40 anys 

d'ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament, només 

caldria aplicar les resolucions de l'ONU que insten a celebrar un referèndum 

d'autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la 

comunitat internacional. 

Per tot això el ple de l'ajuntament de Bellpuig acorda: 

1. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del 

dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les 

Nacions Unides.  

2. Reclamar a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català de 

Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de refugiats, 

que pateixen actualment una situació extrema.  

3. Reclamar al Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d'Espanya que 

ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en aquesta 

situació d'emergència. 

4. Fer una aportació d'emergència, consistent en la cessió de locals, ajut logístic, etc., en 

cas que alguna associació local s’aculli a la campanya promoguda pel moviment solidari de 

Catalunya, i que junt amb tots les aportacions recollides transferirà directament a la Mitja 

Lluna Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí 

afectada, o a la campanya d'emergència que es dugui a terme a través del Fons Català de 

Cooperació.” 

 

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: 
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 L’alcalde diu que estan disposats a ajudar amb locals o mitjans materials o el que faci 

falta però, pel que fa a l’aportació econòmica no la podran fer, perquè consideren que aquí 

també hi ha molta gent amb necessitats. 

 

XIII. MOCIÓ DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL 

"ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ" ENTRE LA UNIÓ 

EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic de 

Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més enllà del comerç, ja 

que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. 

Especialment, en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi 

ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar 

profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir 

regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania. 

Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, que és una 

vulneració del dret dels ciutadans a saber el què s'està negociant en el seu nom. El mandat 

de negociació que el Consell de la Unió Europea va donar a la Comissió encara està 

classificat com a document secret. Fins i tot, als membres del Parlament Europeu que 

exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els 

acords comercials, (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificacions, ACTA), només se'ls 

permet l'accés limitat als textos de negociació. 

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de 

controvèrsies inversora-estat, que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals 

nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge. 

Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes 

polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal 

d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys 

projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de 

milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre 

assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja 

existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions 

milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos 

sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política 

energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren 

que es tracta de pseudotribunals formats per defensors dels interessos de les empreses que 

les anteposen a les lleis i a la pròpia democràcia. 

Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de 

sectors es veuria encara més afectat per l'establiment d'un Consell de Cooperació 

Regulatòria entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és 

simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP 

com medi ambient, consum, drets laborals, polítiques agrícoles, etc...) un organisme 

bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses tindrà la possibilitat 

d’”analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus 

negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els 

esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 
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PRIMER: Instar al Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió 

Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text d' l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió 

entre la Unió Europea i els Estats Units. 

SEGON: Instar al Govern de l'Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys 

negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Acord 

Transatlàntic de Comerç i Inversió i l'estat de les negociacions. 

TERCER: Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de l'Urgell, al Govern de Generalitat, 

al Ministeri d'Afers Exteriors, i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l'Estat 

espanyol i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europea i a la Comissió Europea. 

QUART: Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells, 

comptant amb les organitzacions sindicals, professionals i amb els ciutadans i ciutadanes.” 

 

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

DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES. 
 

En primer lloc i compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, el 

secretari-interventor dóna compte de: 

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

3r trimestre de 2015: 

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 27 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 2015, 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 (27.10.2015). 

b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 3r trimestre 

de 2015, es transcriuen a continuació les conclusions de l’informe d’intervenció: 

“Sobre els objectius del límit del deute viu: 

El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.689.666,06 €” 

c) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Tercer Trimestre de 

2015. 

Es dóna compte que el Termini mig de pagament de l’Ajuntament de Bellpuig a 30.09.2015 

va ser de 41,07 dies, i de la seva EPE BSM de 4,13 dies.” 

 

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

Junta de Govern:  

- JGL de 30.09.15, aprovació assignació de nom al carrer de Castellnou de Bellpuig. 

- JGL de 14.10.15, aprovació conveni amb escola CEIP Valeri Serra, projecte Euronet 50/50. 

- JGL de 21.10.15, aprovació inicial PMU Nadal Industrial Taller i Ferreteria, Sl (PMU-01). 

- JGL de 28.10.15, aprovació bases subvencions àmbit esportiu, i declaració alienació 

deserta, finca carrer Ginesta, 12. 

- JGL de 11.11.15, acceptació ajut despeses escola de musica, 2015. 

- Resolució 95/15, 28.09.15, inici alienació, finca carrer Ginesta, 12. 

- R. 96/15, 28.09.15, assumpció despeses assegurança responsabilitat civil professional, 

tècnica municipal. 

- R. 97/15, 13.10.15, inici contractació obres de Modernització enllumenat públic zona 

central, procediment negociat sense publicitat. 

- R. 98/15, 13.10.15, contractació urgent personal laboral Programa Nereu 2015-2016. 

- R. 99/15, 15.10.15, adjudicació contracte menor mod. 10 del POUM – Arku3 Urban SLP. 



 20151117 ACTAPLE ordenances 

 

20 

- R. 100/15, 21.10.15, inici contractació obres de Construcció d’una bassa reguladora, 1a 

fase: canonada i pas sota canal, per procediment negociat sense publicitat. 

- R. 101/15, 21.10.15, expedient generació de crèdit 04/15. 

- R. 102/15, 21.10.15, execució directa obres d’ordenació ambiental de la il·luminació 

exterior, per part de l’EPE BSM. 

- R. 103/15, 27.10.15, contractació obres de millora instal·lacions del poliesportiu, prorroga 

termini presentació d’ofertes. 

- R. 104/15, 28.10.15, obres de Modernització enllumenat públic zona Sud, aprovació pla de 

seguretat i salut. 

- R. 105/15, 28.10.15, obres del projecte d’urbanització del polígon 2 subsector I del PP13 

(2a. fase- finalització). Actualització de preus. 

- R. 106/15, 29.10.15, cessament de funcionaris interins, vigilants-auxiliars de policia. 

- R. 107/15, 29.10.15, Aprovació factura obres d’ordenació ambiental de la il·luminació 

exterior. 

- R. 108/15, 12.11.15, Convocatòria ple ordinari 17/11/2015. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

 

No n’hi van haver. 

 

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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