ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 10 DE JUNY DE 2015.
Identificació de la sessió
Núm.: 04/15
Caràcter: extraordinari
Data: 10-06-2015
Horari: de 20,05 a les 20,15 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sra. Laura TEULÉ CASSIN
Sr. Josep M. GREOLES MASA
Sra. Lidia PONS MONISTROL
Sr. Josep M. COTS CAIMONS
Sr. Xavier GOMÀ CASAS
Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO
Sra. Concepció GABERNET GOLOBARDES
SECRETARI:

alcalde
1r. tinent d’alcalde.
2n. tinent d’alcalde.
3ra. tinent d’alcalde.
Regidor del grup CiU
Regidora del grup CiU
regidor, portaveu del grup O2015-AM
regidor del grup O2015-AM
regidora, portaveu grup UMdC
regidora del grup UMdC.
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (24/03, 27/04 i
28/04/2015).
El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari i sotmet a la consideració del mateix l’únic
punt de l’ordre del dia.
I. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (24/03, 27/04 i
28/04/2015).
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 24 de març de 2015, i
extraordinàries de 27/04/2015 i de 28/04/2015.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
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.
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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Intervé en primer lloc l’alcalde, el Sr. Salvador Bonjoch, per agrair el treball que han
realitzat tots plegats aquests darrers quatre anys. Diu que hi ha hagut moments de tota
manera però que es pensa que tothom ha tingut ganes de treballar, uns a l’oposició i altres
a l’equip de govern. Creu que hi ha hagut bona harmonia i que això és molt important. El
Sr. Bonjoch agraeix a l’oposició la paciència que ha tingut amb les coses que l’equip de
govern s’hagi pogut equivocar o amb els errors que hagi pogut cometre. També
l’assistència als plens i l’actitud cordial que han tingut.
Diu que alguns es queden per continuar la tasca i als altres els diu que l’ajuntament és casa
seva i que si necessiten alguna cosa ja ho saben.
També els diu a tots que els ha preparat un petit obsequi personal com a record d’aquests
darrers quatre anys.
Intervé tot seguit, la Sra. Ramona CREUS ARAGONCILLO, portaveu d’UMdC, i manifesta
que:
“En primer lloc, voldríem agrair a totes les persones que ens van recolzar i confiar en les
companyes i companys de la llista presentada ara farà quatre anys, que ens ha permès
representar-los com a regidores a l'oposició d'aquest Ajuntament de Bellpuig durant
aquesta legislatura.
Donem les gràcies a l'equip de treballadores i treballadors d'aquest Ajuntament per la seva
col·laboració sempre que hem necessitat de la seva ajuda en la consulta del dia a dia.
Hem intentat actuar sempre amb respecte i prendre les resolucions que creiem correctes en
cada decisió presa en aquesta sala, a les dependències de l'ajuntament i a l'entorn de la
nostra vila.
Els començaments d'aquesta legislatura que ara s'ha acabat, no van ser gens fàcils, ja que
la nostra sensació al principi va ser que l'equip de govern menyspreava l'oposició donant
tard la informació o no donant-la en el cas d'alguns actes.
Servir al poble és una experiència enriquidora, una experiència que aconsellem, tots hi
hauríem de passar. Les coses les veuríem d'una altra manera a l'hora d'actuar i dir sobre
temes relacionats amb el dia a dia i sobre la presa de decisions.
Un tema sagnant, ha estat el POUM. En el ple del dia 10 de Maig de 2011, en el què es va
APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D'ORDENACIO URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE BELLPUIG, l'equip en aquells moments a l'oposició de CiU, avui a l’equip de
govern, va votar en contra, manifestant "no es el nostre POUM, és el vostre", la gran
sorpresa va ser quan en el ple del 28 de Febrer de 2012, al cap de 9 mesos, es va aprovar
definitivament, com no havia de ser d'una altra manera amb els vots a favor d'Objectiu
2015, on un dels regidors de l'actual formació política va pertànyer a l'equip de govern
anterior, aquest sí era el "seu" POUM.
A efectes de l'aprovació del POUM s'han desencadenat tota una sèrie de moviments fiscals
pels vilatans com un increment del cost de la contribució, els rendiments dels bens a la
renda, increment de valors patrimonials (irreals actualment).
L'efecte de l'increment d'aquest valors comporta un elevat cost en el moment d'efectuar
una transmissió sigui de venda o de successió.
Aquest és el llegat del POUM.
Per part de l’actual equip de govern hi ha hagut disponibilitat per efectuar modificacions
puntuals tal com va indicar al seu dia el Sr. Alcalde Salvador Bonjoch, però a quin cost?
No es va voler desestimar el POUM per la despesa que havia comportat i ara estem
efectuant un doble cost amb totes les modificacions sol·licitades.
En quan al sanejament de l'ajuntament, creiem que s'ha fet un gran esforç amb la reducció
del dèficit. Us felicitem ja que no és feina fàcil.
Desitjar-vos molta sort al nou consistori i penseu que treballem pel poble.”
A continuació intervé el Sr. Josep M. Cots, portaveu d’O2015, i manifesta que ells entenen
que avui acaben un acte de servei a la comunitat i com a tal, entenen que això ha de tenir
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data de caducitat. Diu que admiren els que demostren un esperit de servir perllongat però
no és la seva idea de servir a la comunitat. També diu que entenen que han complert amb
el compromís. Al 2011 si no es presentava Objectiu 2015 només hi havia tres opcions:
Unió, Convergència i Partit Popular i l’aposta d’Objectiu 2015 era presentar una opció, ja es
va dir clarament, per aquests quatre anys. Ara hi ha 5 regidors amb opcions clarament
d’esquerra i el cap de llista de la llista més votada era curiosament a la llista d’Objectiu
2015. Per tant, es senten satisfets perquè han estat la veu des de una posició d’esquerra.
Assenyala també que la seva opció com a grup municipal és clarament millorable, perquè
tampoc no en sabien massa, n’han hagut d’aprendre però, també diu que en una
corporació on hi ha una majoria absoluta es fa difícil que la seva tasca es pugui veure
reflectida i també diu que a vegades els ha sabut greu assabentar-se de coses per veïns. Sí
que en aquest sentit es senten una mica decebuts, de com ha fluït la informació. Si bé
s’han vist als plens i a les sessions prèvies, no hi ha hagut trobades informals per tal de
proposar o discutir alguna idea o proposta. Diu que potser aquesta és la manera de ser
polític i ells no en saben de ser polítics... acaba felicitant als regidors que continuen, per la
tasca que assumeixen i es comprometen. Molta sort i als que no continuen, els desitja
descans i que es puguin dedicar a altres coses.
Intervé la regidora Sra. Lídia Pons, regidora de CiU i manifesta que avui no té més que
paraules d’agraïment, que creu que és el que toca. Diu que no ha parlat gaire durant els
plens però avui tenia ganes de fer-ho, tot i que que no s’ho ha preparat. Diu que agraeix al
Salvador, alcalde, la confiança que li va fer quan tenia 22 anys per entrar a l’Ajuntament.
Servir al municipi, assenyala, ha estat una gran experiència per ella i diu que com deia
abans la Ramona, caldria que tothom passés per un equip de govern, és coneix el municipi
des d’una altra perspectiva. Desitja molta sort als que continuen, creu que faran una bona
feina ja que considera que l’han fet fins ara. També diu que tot i que hi ha hagut moments
de tot, com destacava l’alcalde, ella s’endú un bon record d’aquesta etapa que ara tanca
perquè a partir d’ara fa un pas endarrere ja que se li fa molt difícil combinar aquesta tasca
amb la seva feina. També fa un agraïment al Josep M. i la Laura que han estat uns bons
companys per ella i al secretari per la seva disposició i bona feina. Als regidors sortints de
l’oposició els desitja molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa i a l’alcalde, li dóna
de nou les gràcies i molts ànims per tirar endavant.
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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