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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DE 15 DE JULIOL 

DE 2015 

Identificació de la sessió 

Núm.: 06/15 

Caràcter: ordinari 

Data: 15-07-2015 

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

 

Observacions: 
--- 
 

ABSENTS  

Relació de regidors que s’han excusat: 

Cap 

 

Relació de regidors que no s’han excusat: 

Cap. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (13/06/15). 

2. Donar compte del nomenament de Tinents d’alcalde. 

3. Constitució de la Junta de Govern Local. 

4. Règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local. 

5. Donar compte del nomenament de regidors responsables de les àrees municipals. 

6. Constitució de la Comissió Especial de Comptes. 

7. Donar compte de la designació de Tresorer de la corporació. 

8. Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de designació de 

portaveus. 

9. Fixació del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres 

corporació. 

10. Designació representants a organismes col·legiats municipals i supramunicipals, i 

altres òrgans. 

11. Utilització de les noves tecnologies en les comunicacions municipals. 

12. Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 del POUM. 

13. Modificació de crèdits número 2 del pressupost de 2015. Aprovació inicial. 

14. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per les estades a la Llar 
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d’Infants. Aprovació Provisional. 

15. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pels ensenyaments de l’Escola 

de Música. Aprovació Provisional. 

16. Aprovació d’un Conveni Marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, en 

matèria de Seguretat Viària, i annex d’elaboració d’un Pla Local de Seguretat 

Viària. 

17. Fixació de les Festes Locals de Bellpuig i Seana, Any 2016. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

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

del Ple el primer punt de l’ordre del dia: 

 

I. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13 de juny 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 

dóna per llegida i s’aprova l’acta de referència en els seus termes. 

 

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. Bacardi, portaveu del grup municipal de la CUP-PA diu: Aprovem l'acta, però 

manifestem que no estem conformes en que es tardi tant temps en enviar l'acta, i els 

documents del ple. Aprofitem aquest punt per retornar les insígnies que se'ns van 

entregar durant el ple de constitució. No ho vam fer el mateix dia perquè, sincerament, 

no sabíem ni ens esperàvem, que per assumir la responsabilitat de regidores s'hagués de 

rebre cap objecte material. Per nosaltres l'obsequi i el reconeixement és la confiança que 

ens han atorgat els i les ciutadanes de Bellpuig. Amb aquest i l'orgull de ser els seus 

representants en tenim més que suficient.  

Nosaltres considerem que davant una realitat com la que està patint la nostra societat, 

on degut a les retallades i al rigor pressupostari, es tanquen plantes i falten els 

medicaments més elementals en els nostres CAP i hospitals, on l'educació pública i els 

seus professionals pateixen durament la migradesa dels recursos que s'hi destinen. Una 

societat on la pobresa i la manca de recursos fa de la vida de moltes persones i famílies 

una realitat trista·¡ angoixant. En una societat com aquesta destinar, encara que sigui 

només un euro, a comprar veneres, estoigs i pins de plata i or ens sembla una obscenitat 

intolerable, que demostra fins a quin punt aquestes institucions, i la classe política que 

les representa, s'ha allunyat de la vida i el patiment de la ciutadania. 

 El secretari explica que la llei estableix que l’acta s’ha de trametre dos dies abans 

juntament amb la convocatòria i que s’ha entregat dins del termini.  

 El Sr. Bacardí diu que ho saben i els consta però volien remarcar si hi podria haver la 

predisposició de que més endavant aquests documents se’ls facilitin amb més temps. Diu 

que dos dies abans del ple és el termini que marca la llei però per afavorir el debat i la 

participació agafar els temes amb una mica més de temps seria interessant.  
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II. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE DE LA 

CORPORACIÓ EXP. 2015/1/CONS_AJU/01. 

 

“D’acord amb el previst a l’article 46 del ROF, es dóna compte del nomenament de 

Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament, en virtut de la resolució d’alcaldia 49/15, de 23 de 

juny de 2015, que tot seguit es transcriu: 
“RESOLUCIÓ 49/15 

EXP. 2015/1/CONS_AJU/01 
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ 
Un cop constituïda la nova corporació en sessió pública del 13 de juny de 2015 i en virtut de la 

potestat d’autoorganització, aquesta Alcaldia ha de designar els tinents d’alcalde, els quals, en el 
seu cas, integraran la Junta de Govern Local. 
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i 
en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò 
que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 
del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment 
esmentada, Resolc: 
PRIMER Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, als/les Regidors/Regidores que a 
continuació es relacionen: 
1r. Tinent d'Alcalde: Ramon Torres i Bosch. 

2n. Tinent d'Alcalde: Ramon Gassó i Brufau. 
3ra. Tinent d'Alcalde: Anna Quesada i Teulé. 
SEGON. Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia, la substitució de l’Alcaldia, així com de 
les atribucions i competències que li reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades pels 
Tinents d'Alcalde, de conformitat amb el seu ordre de nomenament. A aquests efectes, quan 
l’Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà la durada de la seva absència mitjançant 
Decret, designant al Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències. Si no es conferís 

aquesta designació de forma expressa, serà substituïda pel Primer Tinent d'alcalde i, si no hi fos, 
per qualsevol dels altres Tinents d'Alcalde que es trobin presents, els quals hauran de donar 
compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde 
accidental més d'un d'ells. 
TERCER. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària 
d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

QUART. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici 
que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura. 
CINQUÈ. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.” 

 

III. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. EXP. 

2015/1/CONS_AJU/01 

 

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. 

Abstencions:  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: 
 

“Celebrades les Eleccions municipals el passat 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, 

es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, i en particular, 

a la constitució de la Junta de Govern. 



 20150715 ACTAPLE cartipàs 

 

4 

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori quina 

competència bàsica és donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l'exercici de les 

seves atribucions, i al qual se li atribueixen altres competències en virtut de delegació, ja 

sigui de l’alcaldia o del Ple de l’Ajuntament. 

Atès que l’existència de la Junta de Govern local de Bellpuig va ser acordada al seu dia 

pel Ple de l’Ajuntament de Bellpuig (acords plenaris de 4.07.2003, 28.06.2007, i 

20.06.2011, entre d’altres), de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 

de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els 

articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i demés legislació complementària. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis 

anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Constituir la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Bellpuig, com a òrgan 

municipal col·legiat de caràcter resolutori, amb el següent règim orgànic: 

La Junta de govern local estarà presidida pel seu per l’Alcaldia, i un número de regidors 

no superior al terç del número legal de membres de l’Ajuntament, nomenats i separats 

per l’Alcaldia, donant compte al Ple. Exercirà la secretaria de la Junta de Govern Local, el 

secretari interventor municipal. 

Les reunions de la Junta de Govern Local es realitzaran a la Sala de Juntes de la Casa 

Consistorial, i l’alcalde hi podrà requerir la presència de regidors o personal tècnic de la 

corporació que no siguin membres de la mateixa, a l’efecte d’informar de les seves 

respectives àrees d’activitat. 

La Junta de Govern Local exercirà les seves competències de caràcter propi, d’assistència 

a l’alcaldia en les seves funcions i li estiguin atribuïdes directament per les lleis, o de 

caràcter delegat, que li puguin ser atribuïdes per delegació del Ple o de l’Alcaldia. 

Segon. Publicar aquest acord al BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 

IV. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. EXP. 2015/1/CONS_AJU/01 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

 
“Celebrades el dia 24 de maig de 2015 les eleccions municipals, i constituït el nou 

Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, es necessari establir en un termini de 30 dies des 

de la constitució de l’Ajuntament el règim de sessions dels seus òrgans i de l’organització 

complementària, tot això d'acord amb l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, 

Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals (ROF) i en els termes 

determinats als articles 20 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del Règim Local (LRBRL), i 48 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 

(DOGC del 20 de maig), Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

(TRLMRLC) i resta de legislació concordant.  

Atès que segons la normativa vigent, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar 

sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar el Ple les sessions ordinàries 

amb una periodicitat màxima trimestral, d’acord amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 
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2 d'abril, i l’article 98 del Text Refós català, i la Junta de Govern Local, amb periodicitat 

setmanal, en concordança amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a 

l’Ajuntament l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis 

anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 

El règim de sessions i funcionament del Ple de l’Ajuntament de Bellpuig serà el següent: 

Amb caràcter ordinari es reunirà el darrer dimecres de cada mes imparell, a les 20,30 

hores. 

Amb caràcter extraordinari, el ple es reunirà, per qualsevol dels supòsits previstos per la 

legislació vigent. 

Els esborranys de les actes de les sessions es redactaran pel secretari municipal, i s’hi 

farà constar una relació succinta de les opinions emeses (art. 110.1.g) del TRLMRLC). Si 

algun regidor desitja una transcripció literal de la seva intervenció, ho haurà d’exposar en 

aquell moment, i procurarà facilitar l’escrit amb el text de la intervenció per garantir-ne 

la fidelitat. 

Redactat l’esborrany es trametrà als regidors/es el més aviat possible per tal que puguin 

formular les al·legacions o puntualitzacions que estimin adients, que en cap cas podran 

alterar el fons dels acords adoptats, ni incorporar transcripcions literals si no s’han 

sol·licitat prèviament o se n’ha facilitat el redactat. 

Si no ha estat enviat anteriorment, l’esborrany s’adjuntarà a la convocatòria de la 

primera sessió ordinària següent a la seva redacció.  

Les actes es transcriuran als llibres oficials per mitjans mecànics, en els termes previstos 

a la legislació vigent. 

Segon. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

El règim de sessions i funcionament de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de 

Bellpuig serà el següent: 

A l’empara del que disposa l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, TRLMRLC i amb 

caràcter ordinari es reunirà a la sala de Comissions Municipal, cada dimecres, a partir de 

les 18 hores. Amb caràcter extraordinari es reunirà en tots aquells supòsits que preveu la 

legislació vigent 

Les actes es transcriuran als llibres oficials per mitjans mecànics, en els termes previstos 

a la legislació vigent.  

Tercer. Es faculta al senyor Alcalde per deixar de convocar les sessions ordinàries del 

mes d'agost de la Junta de Govern Local, quan això no menyscabi la gestió dels 

assumptes municipals, així com per a posposar o avançar una setmana la celebració de 

les sessions ordinàries del Ple, i durant la mateixa setmana prevista de les de la Junta de 

Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu, o en període de vacances. Per resolució 

d’alcaldia també es podrà modificar-se el règim general de sessions de la Junta de 

Govern Local. 

Quart. Notificar aquest acord als Regidors i Regidores afectats/des, pel seu coneixement i 

efectes.” 

 

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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 El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA diu: Demanaríem que les 

sessions del ple es celebrin a les 20,30 h, perquè es pugui arribar bé i no es tingui de 

sortir abans de la feina. També demanem que l'equip de govern vetlli perquè la 

informació relativa als plens sigui transmesa amb més antelació que aquesta vegada. I 

esperem que aquest termini no sigui la tònica general d'aquesta legislatura, lligat amb el 

fet que la informació no està disponible a la pàgina web, i requerim a qui pertoqui, 

l'actualització d'aquestes dades. 

 Intervé l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que no hi ha problema pel canvi de l’hora i que 

pel que fa a la pàgina web, estan mirant que es pugui actualitzar més ràpidament però 

que depenen una mica del programa informàtic de la diputació, però que en tot cas s’hi 

està treballant.  

 

V. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE REGIDORS/ES RESPONSABLES 

D’ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. EXP. 

2015/1/CONS_AJU/01. 

D’acord amb el previst a l’article 44.2 del ROF, es dóna compte del nomenament de 

regidors/es responsables d’àrees, en virtut de la resolució d’alcaldia 62/15, de 8 de juliol 

de 2015, que tot seguit es transcriu: 
“RESOLUCIÓ 62/15 

EXP. 2015/1/CONS_AJU/01 

NOMENAMENT DE REGIDORS/ES RESPONSABLES D’ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES. 
Celebrades les Eleccions Locals el passat 242 de maig, i constituït el nou Ajuntament el dia 13 de 
juny de 2011, i amb l'objecte de dotar d'una major eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, 
en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i altra legislació concordant, considera necessari procedir a 
l'establiment d'un règim de delegacions generals i específiques de competències en favor dels 
membres de la Corporació. 

Atès que per una millor organització de les àrees en que es pot dividir la gestió municipal, 
l’Ajuntament de Bellpuig tradicionalment ha vingut nomenant els regidors que per delegació de 
l’alcaldia exerceixen la gestió d’una o vàries d’aquestes àrees municipals, i col·laboradors en la 
gestió d’alguna d’aquestes àrees. 

Atès el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim 
local, proposo l’adopció dels acords següents: 
PRIMER. Realitzar a favor dels regidors que se citen i d’acord amb allò que estableix l’article 43 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les delegacions d’atribucions per a gestionar els 
assumptes relacionats amb les matèries següents: 

1. ÀREES D’URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PROTECCIÓ CIVIL, AGRICULTURA I MEDI 
AMBIENT 

Tinent d’alcalde: Ramon TORRES I BOSCH  

2. ÀREES DE GOVERNACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, HISENDA, COMERÇ, TURISME, 
JOVENTUT I FESTES 

Tinent d’alcalde: Ramon GASSÓ I BRUFAU  

3. ÀREES DE CULTURA, ENSENYAMENT I ESPORTS 

Tinent d’alcalde: Anna QUESADA I TEULÉ 

4. ÀREES DE OBRES I SERVEIS 

Regidor: Josep RAURICH I COTS 

5. ÀREES DE BENESTAR SOCIAL, DONA I SANITAT 

Regidora: Cristina BURGUEÑO I PEDRÓ 

SEGON. La delegació general a favor de Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de Govern local, 
a la que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, 
com la gestió de la matèria concreta que aquesta abasta. Les delegacions especifiques a favor de la 
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resta de regidors, comportarà, tant la facultat de direcció política de les àrees afectades, com la 
gestió de la matèria concreta que abasta. 

TERCER. Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats/des, pel seu coneixement 
i efectes. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a 
l’acceptació pel regidor delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació 
de l’acord, el regidor delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la 
delegació s’entén acceptada 
QUART. La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució. 

CINQUÈ. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la 
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte, d’acord 
amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Oriola, regidora del grup municipal de la CUP-PA diu: En primer lloc, 

manifestar que no entenem com és produeix una divisió tan poc equilibrada entre els 

regidors i les seves carteres. Havent-hi regidors com el Torres i el Gassó que ostenten 4 i 

6 carteres i regidors com el Raurich que només ostenten una sola cartera. Podria ser que 

aquests regidors que ostenten aquest ampli ventall de temàtiques sigui per la poca 

importància d'alguna d'aquestes, és a dir, com més carteres vol dir que són menys 

importants o com ens ho expliqueu? 

En segon lloc, tampoc entenem massa la divisió de les carteres entre els diferents 

regidors. Per exemple, per que àrees tant relacionades com la promoció econòmica 

(Torres), hisenda, comerç i turisme (Gassó) estan en mans de regidors diferents. 

En tercer lloc, ens agradaria que ens definíssiu les línies estratègiques de cadascuna de 

les regidories. En cas que no pugueu o vulgueu donar resposta ara ens agradaria que us 

comprometéssiu amb una data. 

 Intervé el Sr. Torres, regidor de l’equip de govern i explica que tot i tenir diverses 

carteres alguns regidors, aquests compten amb un equip de col·laboradors que 

treballaran dins d’aquesta àrea però que no van resultar escollits a les passades 

eleccions. En relació a promoció econòmica, es vincula més bàsicament amb empreses i 

amb urbanisme, no amb comerç.  

 El Sr. Gassó, regidor de l’equip de govern, també explica que hi ha regidors que 

tenen més dedicació a l’ajuntament que d’altres que treballen i per tant, aquests porten 

més carteres. 

 L’alcalde, Sr. Bonjoch, insisteix en que les persones que no van entrar a 

l’ajuntament i que formaven part de la seva llista col·laboraran conjuntament amb els 

regidors, i que ell també col·laborarà en les àrees que sigui necessari, són equips de 

treball que treballaran conjuntament.  

 Tot seguit intervé el Sr. Jordi Solana, del grup FB-AM i diu que considera que la 

concentració de tantes regidories en dues persones soles és massa pes i no es poden 

portar correctament, creu que són àrees prou importants per Bellpuig, per exemple diu 

que la promoció econòmica l’hauria de portar una persona jove amb ganes i empenta. 

Ara bé, també diu que si són un equip, doncs, els hi dóna la confiança. Igual pensa amb 

l’àrea de joventut i festes que hauria de recaure en gent jove que tenen a la llista. Pel 

que fa a l’àrea d’obres i serveis felicita al Sr. Raurich per la tasca duta a terme durant els 

darrers quatre anys, perquè és una feina de dia a dia amb la gent i creu que té un 

caràcter dialogant i serveix per assumir aquest repte. Per contra el seu grup desaprova la 

regidoria de la dona. Creu que no cal, no hi ha cap regidoria de l’home, i es podria fer un 

front comú i integrar-se dins de Benestar Social. 
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 L’alcalde respon que aquesta regidoria la porta la mateixa persona que Benestar 

Social, que és una regidoria que fa molt temps que hi és i que al municipi hi ha una 

associació de Dones. Per donar resposta aquest col·lectiu i a totes les dones en general 

s’ha mantingut.  

 

VI. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES MUNICIPAL. EXP. 

2015/1/CONS_AJU/01.  

 

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. 

Abstencions: 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: 
 

“Atès el que preveu l’art 116 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, l’art. 

58 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i art. 127 del RD. 2568/1986, els quals disposen la existència preceptiva de la 

Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, estudi i informe dels 

comptes anuals de la corporació. 

Vist l’anterior, es proposa l’adopció de l’acord següent: 

Primer. La constitució de la Comissió Especial de Comptes, la qual està composada per un 

membres de cada grup municipal representant a l’Ajuntament. La presidència serà 

exercida per l’Alcalde, o el Regidor en qui delegui la presidència efectiva de la Comissió, i un 

representant de cadascun dels grups que composen la Corporació. Aquesta comissió 

prendrà les seves decisions pel sistema de votació ponderat. 

Els regidors representants dels grups municipals en aquesta comissió seran el Sr. Ramon 

GASSÓ BRUFAU, regidor del grup polític municipal de CiU, el Sr. Jose Ramon BACARDÍ 

COTS, regidor del grup polític municipal de la CUP-PA, i el Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ, 

regidor del grup municipal de FB-AM. 

Els representants a la comissió han estat designats pel portaveu, que també podrà 

nomenar un suplent. En cas d’absència del representant d’un Grup Municipal a una 

comissió, titular o suplent, podrà substituir-los el portaveu. Si no assisteix ni el membre 

titular, ni el suplent, ni el portaveu del grup i llevat de comunicació expressa en sentit 

contrari, s’entendrà efectuada la substitució a favor del primer membre del grup que hi 

comparegui. 

Segon. Normes de funcionament: 

- La Comissió Especial de Comptes es reunirà en tot cas abans de l’adopció pel Ple de 

qualsevol acord referent als comptes de l’Ajuntament. 

- La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que l’alcalde o el president 

delegat, per pròpia iniciativa, o a requeriment dels representants d’un nombre de vots no 

inferior a un quart dels que es puguin emetre, ho acordi. 

- La presidència podrà convidar a assistir a les sessions de la comissió a aquelles 

persones que per la seva relació amb els tema a tractar es consideri convenient. 

- Els informes, dictàmens, o propostes de la Comissions s’acordaran pel sistema del vot 

ponderat de conformitat amb el que preveu l’article 60.5 en relació amb el 58.3 del 

TRLMRLC, exercint cada membre tots els vots corresponents al grup polític municipal que 

representi. 
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- Les actes de la comissió reunirà els mateixos requisits que les de la Junta de Govern 

Local, però no es transcriurà ni les intervencions ni les opinions emeses durant la sessió, 

llevat que ho sol·licitin expressament els assistents. 

- Les actes diligenciades pel secretari de la comissió, amb el vistiplau del seu president, 

seran aprovades, preferentment, durant la mateixa sessió i si no en la següent, i junt 

amb la convocatòria se’n trametrà còpia de l’anterior. 

Tercer. Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores afectats.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Guim del grup municipal de la CUP-PA diu que en aquest punt ens 

abstindrem, perquè considerem insuficient que només hi hagi una sola convocatòria 

d'aquest òrgan en tot un any per informar de l'estat de comptes municipal. 

Valorem la disponibilitat del regidor d'hisenda per informar-nos dels comptes, però 

vetllant per la transparència i el bon govern, proposem a l'equip de govern la 

convocatòria de la comissió especial de comptes amb caràcter informatiu abans de cada 

ple municipal. 

 

VII. DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ. 

EXP. 2015/1/CONS_AJU/01. 

 

D’acord amb el previst a l’article 38 del ROF, es dóna compte de la designació de tresorer 

de l’Ajuntament, en virtut de la resolució d’alcaldia 42/15, de 15 de juny de 2015, que 

tot seguit es transcriu: 

 
“RESOLUCIÓ 42/15 

DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ 
Celebrades, el passat 24 de maig de 2015, les Eleccions Locals convocades mitjançant Real Decreto 
233/2015, de 30 de marc, i constituït el nou Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, es fa necessari 
procedir a l'establiment de la nova organització municipal, i en particular, al nomenament del 

Tresorer de la Corporació. 
De conformitat amb l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de 
treball reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
aquells Ajuntaments quina secretaria estigui classificada de classe tercera, la responsabilitat 
administrativa de les funcions de tresoreria, recaptació i demès atribuïdes al lloc de Tresoreria 
poden ser atribuïdes a membres de les corporacions o a personal funcionari sense habilitació de 
caràcter nacional. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment 
esmentada i la resta de normativa vigent, Resolc: 
1. Nomenar com a Tresorer de l’Ajuntament de Bellpuig, al regidor Sr. Ramon Gassó i Brufau, 
el qual conjuntament amb el Sr. Alcalde i el Sr. Secretari- Interventor, constituiran els tres clauers 
de l'ajuntament per a la disposició de fons municipals de les diferents entitats bancàries. 
2. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària 

d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 

VIII. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I 

DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS. EXP. 2015/1/CONS_AJU/01. 

 

D’acord amb el previst a l’article 25 del ROF, es dóna compte de la constitució dels grups 

polítics municipals i dels seus portaveus: 
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“Atesa la regulació vigent en matèria de constitució de grups polítics municipals i vistos els 

escrits presentats pels regidors de la corporació, i d’acord amb el previst als articles 24 i 25 

del ROF, es dóna compte que s’ha sol·licitat la constitució dels següents grups municipals de 

l’Ajuntament de Bellpuig per la legislatura 2015-2019, i de la designació de portaveus: 

Grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), composat pels regidors/es: Sr. 

Salvador BONJOCH GUIM, Sr. Ramon TORRES BOSCH, Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, Sra. 

Anna QUESADA TEULÉ, Sr. Josep RAURICH COTS, Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ, 

Portaveu: Ramon TORRES BOSCH. Portaveu suplent: Ramon GASSÓ BRUFAU. 

Grup polític municipal de Candidatura d’Unitat Popular-Cup Bellpuig-Poble Actiu (CUP-PA), 

composat pels regidors/es: Sr. Josep Ramon BACARDI COTS, Sr. Marcel VIDAL ARBÓS, Sra. 

Sandra ORIOLA ALBAREDA, Sra. Lidia GUIM GARRIGA. Portaveu: Josep Ramon BACARDI 

COTS. Portaveu suplent: Marcel VIDAL ARBÓS. 

Grup polític municipal de Fem Bellpuig – Acord Municipal (FB-AM), composat pel regidor Sr. 

Jordi SOLANA i BERENGUÉ.” 

 

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 del grup municipal de la CUP-PA diu que tal com ha proposat 

prèviament a l’alcalde, en el seu cas la figura de portaveu serà alternativa i rotatòria 

segons la preparació de cada punt determinat del ple, així anirà passant la paraula als 

seus companys quan es doni el cas. En aquest sentit agraeix, en nom de tot el grup, la 

disponibilitat de que puguin fer-ho d’aquesta manera.  

 

IX. FIXACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I 

INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES CORPORACIÓ. EXP. 2015/1/CONS_AJU/01 

 

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: 
 

“Constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, i 

a la vista de les delegacions efectuades per l'Alcaldia, es considera necessari establir el 

règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 

del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 13 del Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les corporacions locals 

tenen dret a percebre retribucions per a l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia 

i condicions que estableixi el Ple de la Corporació. 

Atès que conforme el que disposa l’article 50.8 del TRRLC, els Grups Polítics Municipals 

tenen dret a disposar d'una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a 

l'exercici del càrrec, i donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i vist el 
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que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/85, es considera necessari assignar-los una dotació 

econòmica de caràcter mensual, amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un 

altre variable, en funció del seu nombre de membres. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Establir que amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució de la 

nova Corporació, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, en tant 

realitzen funcions de presidència o vicepresidència d’òrgans col·legiats municipals o 

ostenten delegacions o desenvolupen responsabilitats que ho requereixen, exerciran els 

seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial: 

 Fixar un règim de dedicació parcial del 25% de jornada al Senyor Salvador Bonjoch i 

Guim, alcalde, amb una retribució de 714 € bruts mensuals, a satisfer en dotze pagues 

mensuals i dues pagues extraordinàries anuals. Aquest import es revisarà anualment en 

la mateixa proporció que ho faci la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 Fixar un règim de dedicació exclusiva al Senyor Ramon Gassó i Brufau, 2n Tinent 

d’alcalde, amb una retribució de 2.285 € bruts mensuals, a satisfer en dotze pagues 

mensuals i dues pagues extraordinàries anuals. Aquest import es revisarà anualment en 

la mateixa proporció que ho faci la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 Fixar un règim de dedicació parcial del 20% de jornada al Senyor Josep Raurich Cots, 

regidor, amb una retribució de 570 € bruts mensuals, a satisfer en dotze pagues 

mensuals i dues pagues extraordinàries anuals. Aquest import es revisarà anualment en 

la mateixa proporció que ho faci la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 Fixar un règim de dedicació parcial del 15% de jornada a la Senyora Cristina Burgueño 

Pedró, regidora, amb una retribució de 425 € bruts mensuals, a satisfer en dotze pagues 

mensuals i dues pagues extraordinàries anuals. Aquest import es revisarà anualment en 

la mateixa proporció que ho faci la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i seran donats d’alta 

al règim corresponent de la Seguretat Social. 

Segon. Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, favor dels Grups Polítics 

Municipals, una dotació econòmica per l’import següent: 

a) 100 euros mensuals per cada regidor electe. 

b) 100 euros mensuals per cada grup municipal. 

La dotació destinada als grups polítics no es podrà utilitzar per al pagament de 

remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició 

de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una 

comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la 

Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent. 

Les quantitats anteriors s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació de l’índex de 

preus al consum respecte de l’any anterior. 

Tercer. Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest 

Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 

Portaveu de grup municipal, 100 euros mensuals  

Per assistència efectiva a les sessions de Ple: 75 euros per sessió 

Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern local: 100 euros per sessió 

Les quantitats s’actualitzaran anualment d’acord amb la variació de l’índex de preus al 

consum respecte de l’any anterior. 

Quart. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 

despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental 

d’aquestes. 
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En aquest sentit les retribucions per les comissions de serveis que els membres de la 

Corporació efectuïn circumstancialment per gestions a realitzar fora del terme municipal 

de Bellpuig, seran indemnitzades de la forma següent:  

Despeses de manutenció i viatges amb qualsevol mitjà de transport, segons justificacions 

presentades.  

En cas d’utilització d’un vehicle propi: s’abonarà a raó de 0,27 € per quilòmetre 

recorregut. 

Les anteriors indemnitzacions tindran efectes des de la data de constitució de la 

Corporació. Les quantitats anteriors s’actualitzaran anualment, figurant a les bases del 

pressupost de l’entitat. 

Cinquè. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.” 

 

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 manifesta: Com us podeu 

imaginar, nosaltres estem en contra d’aquests números que proposar, i us volem 

manifestar que els regidors de la CUP destinem tots els ingressos personals, tant de 

l’Ajuntament com del Consell Comarcal a la nostra organització, conjuntament amb els 

ingressos del grup municipal, que creiem que són excessius tenint en compte la situació 

econòmica i social per la que passa el país. Explicar-vos que des de la CUP de Bellpuig 

destinarem aquests ingressos a dinamitzar la vida política de la ciutadania, i a fomentar 

la participació d'aquesta en aquelles qüestions d'interès públic, i ens comprometem a 

explicar i fer públic el pressupost de la nostra organització de forma anual. Emplacem a 

la resta de grups municipals a fer-ho, com ja us vàrem demanar durant la campanya 

electoral i que seguim sense saber. Us anirem emplaçant a que feu públics els vostres 

pressupostos fins que no ho feu. 

També diu que pel que fa als salaris, el codi ètic de la seva organització marca que una 

persona amb dedicació exclusiva no pugui tenir un salari superior a 2,5 vegades el salari 

mínim, un salari mínim amb que nosaltres estem totalment en contra però que l’equip de 

govern ha votat a favor. Aquest salari mínim és de 648,60€/mes i 2,5 vegades serien 

1.600€/mes. Per tant, estan en contra que el Gassó pugui cobrar 2.285€ i igualment a la 

resta de salaris, proporcionalment al que representen. Tampoc entenen com persones 

que puguin dedicar 1 o 2 hores al dia a treballar a l’ajuntament, no ho puguin fer de 

forma altruista, com ho poden fer qualsevol persona de Bellpuig implicada en una entitat, 

com pot ser un cap del CAU, o un membre de la Colla de Dimonis, o qualsevol altre 

entitat.  

 Intervé tot seguit el Sr. Jordi Solana, del grup de FB-AM i destaca que entenen 

que els regidors estem al servei del nostre poble, i no ho entenen com una dedicació 

exclusiva. En canvi el regidor d’obres i serveis, que lluita pel dia a dia del poble necessita 

més hores. També creuen que en un període màxim de tres mesos s’hauria de fer balanç 

de la feina realitzada per aquests regidors. També com a grup polític donaran tots els 

ingressos al grup, i també entenen que s’han de fer públics els comptes i així ho faran.  

 

X. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ORGANISMES COL·LEGIATS MUNICIPALS I 

SUPRAMUNICIPALS, I ALTRES ÒRGANS. EXP. 2015/1/CONS_AJU/01. 

 

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. 
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Abstencions: 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: 
 

“Atès l'establert en l'article 38 del Real Decret 2568/1986, Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, als estatuts de l’Entitat Pública 

Empresarial Bellpuig Serveis Municipals, dels Consorcis i de les Societats en les quals 

forma part aquesta Corporació, i atesa l’existència d’un Consell Escolar Municipal, es 

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

Primer. Donar compte que per Resolucions d’alcaldia 57/15 i 63/15, de 3.07.15 i 8.07.15, 

han estat designats vocals i càrrecs del Consell d’Administració de l’Entitat pública 

empresarial “Bellpuig Serveis Municipals” (EPE BSM), les persones següents: 

President del Consell: Sr. Salvador BONJOCH GUIM 

Vicepresident: Ramon TORRES BOSCH, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament. 

Vocals: 

Ramon GASSÓ BRUFAU, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament. 

Josep RAURICH COTS, regidor del grup de CiU de l’Ajuntament. 

Marcel VIDAL ARBÓS, regidor del grup de la CUP-PA. 

Sandra ORIOLA ALBAREDA, regidora del grup de CUP-PA. 

Jordi SOLANA BERENGUÉ, regidor del grup FB-AM. 

Segon. Nomenar les següents persones com a representants de l’Ajuntament als òrgans 

que s’esmenten:  

REPRESENTATS DE L’AJUNTAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  

President: Sr. Salvador BONJOCH GUIM 

Representants grup de CiU: Anna QUESADA TEULÉ, Cristina BURGUEÑO PEDRÓ 

Representant grup de la CUP-PA: Lídia GUIM GARRIGA. 

Representant grup FB-AM: Jordi SOLANA BERENGUÉ. 

FUNDACIÓ PRIVADA PERELLÓ 

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sra. Anna QUESADA TEULÉ. 

CONSORCI LLOTJA DE BELLPUIG  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM, president (d’acord amb els estatuts) 

Sr. Ramon TORRES BOSCH, que exercirà el càrrec de vicepresident 

CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA, SL 

Vicepresident: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ  

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL CCL  

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM 

Suplent: Sra. Anna QUESADA TEULÉ. 

CONSORCI LOCALRET 

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM 

CONSORCI LEADER URGELL – PLA D’URGELL / ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Titular: Sr. Salvador BONJOCH GUIM. 

Suplent: Sr. Ramon TORRES I BOSCH,  

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES, COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ 

Titular: Sra. Anna QUESADA TEULÉ. 

Suplent: Sra. Ramon GASSÓ BRUFAU 
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COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

Composició: Sr. Salvador BONJOCH GUIM, alcalde, Sr. Ramon TORRES BOSCH, 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU, regidors, Jordi BOSCH SANTOS, arquitecte, i Enric 

Escolà Valls, secretari. En l’àmbit territorial de Seana, assistirà com a col·laborador 

de la comissió, el vocal de la Junta de l’EMD, Sr. Ramon COSTA GRANOLLERS. 

Consell de Participació – Centre Residència Assistida Monestir de Sant Bartomeu 

Titular: Cristina BURGUEÑO PEDRÓ 

Suplent: Ramon TORRES BOSCH 

Tercer. Notificar aquest acord als interessats, els quals s’entendrà que accepten els 

nomenaments efectuats si en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de l’endemà de 

la notificació no manifesten la seva oposició, i comunicar-ho als òrgans i entitats on els 

nomenaments han de sortir efectes.” 

 

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: ens abstenim en 

aquest punt perquè considerem que no sabem prou detalladament el funcionament 

d'aquest òrgans ni quines competències tenen. Ens referim a que desconeixem la 

periodicitat en què es convoquen, si s'aixeca acta pública de les sessions i quines 

competències té cada òrgan. 

Finalment creiem que tampoc està prou definida la participació de la ciutadania en aquest 

organismes. 

Des de la CUP, vetllant per la transparència i l'esperit propositiu, considerem que la 

representació dels partits de l'oposició hauria d'estar representats en tots i cadascun 

d'aquests òrgans i no només a BSM i el Consell Escolar. 

 Intervé el Sr. Jordi Solana, del grup municipal FB-AM i diu que ells voldrien 

comentar que aquest consells han de ser més participatius per part del poble i no 

serveixen de res si no es convoquen. Per exemple diu que els darrers vuit anys, el 

Consell Escolar s’ha convocat només dos cops. S’ha d’intentar fer més participatius i 

convocar-los amb més periodicitat.  

 Intervé l’alcalde, comentant pel que fa al Consell Escolar ja es va comentar i es 

convocarà cada quatre o cinc mesos. 

 

XI. UTILITZACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LES COMUNICACIONS 

MUNICIPALS. EXP. 2015/1/CONS_AJU/01 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“La normativa del procediment administratiu general i local preveu que les comunicacions 

i la constància de la recepció de les mateixes es faci de forma que es pugui acreditar la 

seva recepció. Tradicionalment s’ha fet notificant a les persones interessades per escrit, 

entregat de forma personal o amb correu certificat. 

Les noves tecnologies ens ofereixen la possibilitat d’utilitzar altres mecanismes que 

poden garantir la rapidesa de les comunicacions i també la constància en la recepció. 
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L’enviament a través del correu electrònic pot ser un mecanisme per a les comunicacions 

oficials, i la missatgeria a través del telèfon mòbil (missatgeria) es faci servir per les 

comunicacions de caràcter menys rellevant o protocol·làries. 

La manca d’identificadors personals o certificats digitals en els enviaments de correus 

electrònics fan que de moment sigui difícil identificar les persones que interactuen 

mitjançant aquest tipus de comunicació. Per tant, la incorporació d’aquesta tipus de 

comunicació s’haurà de fer de forma gradual, durant la present legislatura, comptant 

amb la col·laboració i la implicació de les persones afectades. 

L’Ajuntament de Bellpuig ha implantat de fa cert temps la seva Seu Electrònica Municipal, 

fet que a curt termini implicarà la possibilitat d’identificar emissors i receptors de les 

notificacions oficials municipals. 

Per tot l’anterior, es considera convenient impulsar l’ús de les noves tecnologies en les 

comunicacions municipals, encara que sigui de forma transitòria fins a la plena 

implantació de la seu electrònica municipal, i per això se sotmet al Ple la següent 

proposta: 

Primer. Establir que durant la legislatura 2015-2019, les comunicacions entre 

l’Ajuntament de Bellpuig i els regidors que composen la corporació siguin efectuades de 

forma preferent mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que els actes de protocol 

i altres aspectes menys rellevants es facin mitjançant la missatgeria, a través del telèfon 

mòbil. Això no obstant si algun regidor vol rebre les seves comunicacions en suport paper 

o per correu, ho pot demanar. 

Segon. Els regidors assumeixen el compromís de confirmar la recepció de les 

comunicacions rebudes, mitjançant l’enviament de correus de confirmació d ’aquesta 

recepció al correu oficial, des del qual s’han tramès la comunicació de l’Ajuntament, a fi 

que aquestes confirmacions es pugin incorporar com a justificants a l’expedient, fins que 

es disposi d’altres sistemes de certificació que permetin automatitzar la recepció. 

Tercer. Realitzar els tràmits i actuacions necessàries per a l’efectivitat l’acord adoptat.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Guim, regidora del grup municipal CUP-PA diu que en sembla molt 

correcte, sempre i que signifiqui un estalvi tant mediambiental com econòmic i si 

d’aquesta manera es pot avançar la rebuda dels documents per part nostra.  

 Intervé el secretari per comentar que es compromet a fer el possible per a que les 

actes es puguin fer arribar el més aviat possible, però que han d’entendre que quan en 

un ple hi ha moltes intervencions, cal dedicar-hi temps a escoltar-lo i transcriure’l (en 

alguns casos dos i tres matins), i que també hi ha la feina del dia a dia que cal que vagi 

sortint. 

 

XII. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL 

POUM DE BELLPUIG. 

 

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: 
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“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió del 29 d’octubre de 2014 va 

aprovar inicialment la modificació número 8 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Bellpuig, redactada pel serveis tècnics municipals, i consistent en variar 

l’àmbit del sector del Pla de Millora Urbana PMU-01 del POUM de Bellpuig, sense 

incrementar la seva edificabilitat, 

Aquesta modificació, en la sessió de 24 de març de 2015, dita modificació va ser 

aprovada provisionalment i tramesa posteriorment a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Lleida. 

Atès que en sessió del 14 de maig de 2015, la CTU de Lleida va suspendre l’aprovació 

definitiva de la modificació número 8 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Bellpuig, fins que s’incorporessin les prescripcions requerides en el seu acord, en un Text 

Refós verificat per l’òrgan que l’hagués aprovat provisionalment l’expedient. 

Tenint en compte que els serveis tècnics municipals han redactat el Text Refós requerit, 

donant compliment a les prescripcions de l’acord de la CTU de Lleida. 

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

signatura d’aquesta proposta. 

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

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

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

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

de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la verificació del Text Refós de la modificació número 8 de Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, redactat pel serveis tècnics 

municipals, que incorpora les prescripcions establertes en la resolució de la CTU de Lleida 

de 14 de maig de 2015. 

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

degudament diligenciat als efectes de la seva aprovació definitiva.” 

 
INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Guim, regidora del grup de la CUP-PA diu que en aquest punt s’abstindran 

per desconeixement dels plans de futur d’aquesta zona, és a dir, entenen la situació del 

propietari de la finca, però els agradaria saber si això té alguna implicació de cara al futur 

o quina línia seguirà. Què ho entenen, però no saben si més enllà pot afectar a altres 

persones, i pregunta si tothom pot venir a demanar una modificació.  

 L’alcalde, Sr. Salvador Bonjoch, respon que tothom té dret a demanar el que 

vulgui, però falta que urbanisme ho accepti. Hi ha unes normes que marca el POUM i tot i 

que l’ajuntament ho pot tramitar, qui decideix és urbanisme i en aquest cas estan parlant 

de dos anys de tràmit.  

 Pren la paraula del Sr. Jordi Solana del grup municipal FB-AM i diu que el seu grup 

considera que aquest POUM no s’havia d’haver aprovat tal i com estava redactat i la 

prova la tenim en les 8 modificacions realitzades en poc temps. Consideren que aquestes 

modificacions no són gratuïtes i que caldria saber també quin cost tenen. Tot i així 

destaca que no s’oposaran a les modificacions perquè creuen que cal ajudar a les 

empreses locals.  

 Pren la paraula el Sr. alcalde i assenyala que durant la passada legislatura les 

modificacions van costar 30.000€. Si haguessin hagut de fer un POUM nou s’haguessin 

hagut de gastar 300.000€. 
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 Intervé el Sr. Torres, regidor d’urbanisme per apuntar que quan una empresa de 

la vila acudeix a l’ajuntament i demana una cosa coherent, creuen que tenen que 

respondre positivament i acudir a urbanisme per ajudar aquesta empresa. En aquest cas, 

la zona verda es va marcar tocant a les naus existents i desprès de la zona verda es va 

marcar una altra zona destinada a aparcaments. És més lògic marca una zona per 

aparcaments al costat de la fàbrica i la zona verda una mica més enllà.  

 

XIII. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST DE 2015. 

APROVACIÓ INICIAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

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

“Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 

despesa que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 

corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 

incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, i atesa 

la necessitat de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les 

despeses previstes, i de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte. 

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 

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

locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

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

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

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

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

pertorbació del respectiu servei. 

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

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

l’Ajuntament per majoria simple. 

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

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

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

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

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

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 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 875.060,00 14.000,00 2.500,00 0,00 891.560,00 

III 128.800,00 19.000,00 ,00 -6.000,00 141.800,00 

IV 1.123.353,53 0,00 0,00 0,00 1.123.353,53 

V 44.277,25 0,00 0,00 -28.000,00 16.277,25 

VI 2.062.471,29 15.000,00 16.500,00 0,00 2.093.971,29 

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

IX 327.359,22 0,00 0,00 -24.828,18 302.531,04 

TOTAL 5.197.021,29 48.000,00 19.000,00 -58.828,18 5.205.193,11 
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b) Estat d’Ingressos: 

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR 

INCREMENTS DE CRÈDITS CONSIGNACIÓ 
RESULTANT 

I 1.615.600,00 0,00 1.615.600,00 

II 30.000,00 0,00 30.000,00 

III 479.550,00 0,00 479.550,00 

IV 1.029.950,00 0,00 1.029.950 

V 39.300,00 0,00 39.300,00 

VI 73.750,00 0,00 73.750,00 

VII 1.576.467,33 8.171,82 1.584.639,15 

VIII 111.503,96 0,00 111.503,96 

IX 240.900,00 0,00 240.900,00 

TOTAL 5.197.021,29 8.171,82 5.205.193,11 

2 Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al 

tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En 

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Oriola, regidora del grup municipal CUP-PA diu: Votem favorablement a 

modificar aquest partides econòmiques. Però volem preguntar a l'equip de govern local si 

la idoneïtat de canviar la instal·lació elèctrica, o com és el cas, d'instal·lar llums LED als 

edificis municipals, ha estat demostrada en algun estudi que s'hagi fet. En cas afirmatiu, 

demanem que es facin públiques aquestes conclusions, acompanyades del pla de millora 

general, l'estat actual de les modificacions i les mesures de comptadors que ho acreditin. 

 Intervé el Sr. Bonjoch, alcalde, i destaca que l’estalvi serà bastant considerable. 

Ara a l’Ajuntament tenim llums amb dos bombetes que consumeixen 56 vats i passarem 

a llums que en consumiran 20. S’ha fet el canvi al pavelló, a l’ajuntament i també es farà 

a la biblioteca. També s’han començat a fer els carrers, i en un any o un any i mig estarà 

tot canviat. Això pot suposar un estalvi anual de 60.000 €. Si hi ha ajudes les 

aprofitarem. En aquest cas, el cost que paguem és molt poc, ja que està subvencionat 

més del 90%. A més durant 5 o 6 anys no hi haurà costos de manteniment per la 

garantia dels LEDS.  

 La Sra. Oriola diu que s’ho creuen però que els agradaria també veure l’estudi. 

 L’alcalde diu que els números van sortint i que per posar un exemple encara que 

no tingui res a veure amb la llum, amb els canvis de finestres que es van fer a l’escola de 

música i l’arranjament de la teulada, aquest primer trimestre de l’any s’ha estalviat uns 

500 euros en calefacció.  

 

XIV. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES 

ESTADES A LA LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

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

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

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

de la CUP-PA. 
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
 

“L’alcaldia ha acordat iniciar expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 26, 

reguladora de la taxa per a les estades a la Llar d’Infants, encarregant al secretari 

interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir. 

El RDL. 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els 

seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les 

ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text 

refós esmentat 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. 

El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 9/07/15, 

adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa per la prestació del servei públic d’estades a la Llar d’Infants, a fi d’adequar els 

imports d’aquestes estades als costos del servei, d’acord amb el seu informe tècnic –

econòmic. 

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

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa que a continuació es relaciona: 

O. F. Núm. 26, Taxa per les estades a la Llar d’Infants. 

Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 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 BOP. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, 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 BOP Lleida 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. Bacardí, portaveu del grup de la CUP-PA diu que en aquest punt votaran en 

contra i s’hi oposaran frontalment perquè, en els darrers anys, la matrícula de l’escola 

bressol municipal no ha fet més que pujar. Diu que saben que les retallades dels darrers 

anys per part del govern de CiU han estat importants, i que des de l’Ajuntament s’han fet 

esforços per mantenir-la pública i no privatitzar-la i ho celebren de debò, però es 

pregunten si cal una pujada més de la matrícula. Pregunten que suposaran aquest 2€ 

més durant el curs si tenim en compte una ocupació mitjana de unes 50 places, 900 o 

1.000 €?. Diu que l’actual equip de govern no ha dubtat en augmentar-se els sous i en 

canvi fa la maniobra infame d’augmentar la taxa d’un servei públic municipal. Destaca 

que senzillament de diners pel que es vol n’hi ha, i diu que avui ho han demostrat amb 

l’augment dels sous de l’equip de govern. Afegeix que el que govern actual no té voluntat 

de mantenir els serveis públics a l’abast de tothom i aquesta és una política de dretes. 

Des de la CUP demanen que es reconsideri aquest augment de taxes i més sabent que 

els diners que es recaptaran es podrien aconseguir o treure per altres vies.  

 Intervé tot seguit el Sr. Solana del grup de FB-AM i diu que ells consideren que 

pel que fa a la llar d’infants, sempre que estigui oberta i s’estudiï els casos d’extrema 
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necessitat i aquests puguin gaudir de plaça i dels ajuts corresponents per escolaritzar 

tots els infants, hi estan a favor. Pensen que els infants són la veritable ànima de la 

nostra futura generació i que tenim que ajudar-los sense cap mirament de classe, 

procedència i origen. Si aquesta gent tenen les corresponents ajudes el seu grup votarà a 

favor. 

 

XV. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS 

ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ PROVISIONAL. 

 

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

de la CUP-PA. 

Abstencions: 1, del regidor Sr. Solana, del grup de FB-AM 

 

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

 

“L’alcaldia ha acordat iniciar expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 27, 

reguladora de la taxa pels ensenyaments de l’escola de música, encarregant al secretari 

interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir. 

El RDL. 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els 

seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les 

ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text 

refós esmentat 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. 

El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 9/07/15, 

adjuntant l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa per la prestació del servei públic d’ensenyaments de l’escola de música, a fi 

d’adequar els imports d’aquestes estades als costos del servei, d’acord amb el seu 

informe tècnic –econòmic. 

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

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa que a continuació es relaciona: 

O. F. Núm. 27, Taxa pels ensenyaments de l’escola de música. 

Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 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 BOP. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, 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 BOP Lleida 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: 
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 La Sra. Guim, regidora del grup municipal CUP-PA diu: nosaltres creiem que 

Bellpuig és un municipi amb un llarg bagatge musical i això ha estat possible fins ara, 

perquè disposem d’una escola de música municipal pràcticament a l’abast de tothom. 

Pensen que una matrícula de 68€ mensual és desmesurada i farà que els coneixements 

quedin allunyats de moltes famílies, que en els temps que corren no poden pagar 

aquestes taxes. La CUP diu que votarà en contra de l’elitització de l’escola de música i 

demanen que es reconsideri aquest augment de les taxes. Igual que abans, mantenir 

l’escola de música i facilitar l’accés a tots als coneixements musicals i continuar essent un 

referent en el món de la música diu que no és només una qüestió de taxes sinó de 

voluntat política.  

 Intervé el Sr. Jordi Solana, del grup de FB-AM i diu que el seu grup considera que 

l’escola de música s’ha d’obrir a tothom, amb preus més assequibles i que les taxes no 

oprimeixin a ningú. Diu que cal que sigui una escola veritablement municipal, oberta al 

poble. Diu que tenim cobles, grallers, grups musicals, corals, banda municipal... i 

necessitem continuar enriquint el teixit cultural però que per falta de diners que no es 

tanqui la porta a ningú. Consideren que les taxes són elevades de per sí. No creuen que 

aquest augment ajudi massa i per contra, pot fer que baixin les matrícules.  

 Pren la paraula tot seguit el Sr. Ramon Gassó, regidor de l’equip de govern, i diu 

que a l’escola de música cada any hi ha més alumnes perquè a més, les escoles de 

música dels municipis del costat són més cares. Des de Convergència han fet tot el 

possible per no tancar-la, com altres municipis que les han privatitzat, tant l’escola 

bressol com l’escola de música. Diu que poden fer comparatives de preus amb Tàrrega i 

Mollerussa i afegeix que actualment l’ajut tant a l’escola de música com a l’escola bressol 

que hi aporta l’ajuntament és del 50% de la despesa quan la llei diu un 20%. Diu que fan 

tot el possible però que tampoc ho poden regalar.  

 

XVI. APROVACIÓ D’UN CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI 

CATALÀ DE TRÀNSIT, EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, I ANNEX 

D’ELABORACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA. EXP. 

2015/1/CONV_ADM/01 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

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

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

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

de la CUP-PA. 

 

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

 

“El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és el responsable de l'execució 

de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 

seguretat viària, que són exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del 

Departament que es determinin per reglament. 

D'acord amb l'article 7 del RDL 339/1990, text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació 

de vehicles de motor i seguretat viària, els municipis tenen competències en matèria 

d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, entre d’altres. 

Atès que els darrers anys s’ha constatat que més del 50% de les víctimes per accidents 

de trànsit es produeixen en vies urbanes, i això ha palesat la necessitat de desenvolupar 

una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat 

viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit 
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Atès que per procurar solucionar aquesta situació el Servei Català de Trànsit té establerta 

com una línia prioritària d’actuació la cooperació amb ajuntaments i autoritats locals en 

matèria de seguretat viària, i en concret, l’elaboració de plans locals de seguretat viària 

(PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, 

circulació i mobilitat. 

Amb aquesta finalitat s’ha proposat a l’Ajuntament de Bellpuig subscriure un conveni 

marc de col·laboració en matèria de seguretat viària, i l’annex al conveni marc, referit a 

la col·laboració per a la redacció del pla local de seguretat viària per a l’Ajuntament de 

Bellpuig (sense cost). 

Atès l’anterior, i tenint en compte el previst a la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que el present conveni 

no es troba afectat per la Llei 27/2013, de Racionalització y sostenibilitat de 

l’administració local, doncs no representa cost a l’Ajuntament, i tenint en compte 

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

signatura d’aquesta proposta. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer. Aprovar la subscripció amb el Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya, d’ un conveni marc de col·laboració en matèria de 

seguretat viària, i l’annex al conveni marc, referit a la col·laboració per a la redacció del 

pla local de seguretat viària, els quals es donen per reproduïts a tots els efectes i figuren 

a l’expedient. Aquest conveni ha de permetre, entre d’altres qüestions, que el Servei 

Català de Trànsit elabori el plans locals de seguretat viària (PLSV) de Bellpuig. 

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es podrà prorrogar 

anualment de forma tàcita, llevat que, sigui resolt per alguna de les causes que en ell s’hi 

especifiquen. 

Segon.- Designar al Sr. Salvador Bonjoch i Guim, alcalde, i al Sr. Ramon Torres i Bosch, 

1er. tinent d’alcalde, com a membres titular i suplent, respectivament de la comissió 

mixta de seguiment i control del conveni. 

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure el present conveni, així com aquells 

documents siguin necessaris per la seva operativitat.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Oriola, regidora del grup municipal CUP-PA diu: Ens agradaria molt votar a 

favor d’aquest punt, però el votarem en contra, perquè tot i que ens preocupa la 

seguretat viaria de Bellpuig, i hi ha molta feina per fer, sinó perquè informats d’aquest 

tema, hem vist quin model de contracte hi ha en aquest tema. L’empresa contractada és 

Intra, com se’n va informar, però com que Intra no arriba a tots els municipis, desprès hi 

ha una subcontractació d’un altra empresa, que és AM. Nosaltres, i ja no es qüestió del 

punt, sinó que va més enllà, pel nostre posicionament ideològic i polític, aquest sistema 

el rebutgem. Imagineu-vos una persona que la contracta una empresa, que a la vegada 

la contracta una altra empresa. Nosaltres veiem que aquí si barreja algun tema econòmic 

que pensem que no és el millor., i per tant nosaltres votarem en contra. 

També volíem comentar que el dia de la reunió prèvia al Ple se’ns va dir que a més era 

una bona opció perquè hi havia un procés participatiu, el que sabem per l’empresa 

adjudicatària, és que no es preveu incloure aquest procés, en ser una contractació amb 

unes hores determinades, que no inclou aquesta participació. Aquí se’ns ha dit que si, 

des de l’empresa se’ns ha dit que no es farà, el que ens agradaria és saber si hi ha la 

voluntat que es pugui fer, però a nosaltres ens consta que no serà així. 
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No ens convenç l'argument que això no suposa cap despesa pel poble perquè més enllà 

de la política municipal, hi ha la nacional, i això s’emmarca en aquest marc de país. 

 Intervé el Sr. Torres, regidor de l’equip de govern i diu que quan ve l’administració i 

els proposa una cosa, no indaguen el fons d’allà on venen els diners, sinó que, si veiem que 

pot ser una millora pel municipi, pensen en primer lloc en això. A la reunió que es van fe hi 

havia l’alcalde i també l’arquitecte, i tots van sentir el mateix que se’ls va exposar a la 

prèvia que vam fer amb ells l’altre dia. La persona que va venir de INTRA es va oferir ell 

mateix a fer una xerrada oberta a tot el municipi perquè la gent hi pogués participar, i dir el 

que considerés convenient, desprès d’elaborar primer el projecte de com ells ho veuen, 

s’ofereixen a que la gent pugui participar i exposar els punts que vegi la gent que no van 

bé, i aquesta és l’oferta que tenim. 

 L’alcalde, Sr. Bonjoch, diu que presentaran una proposta i es farà una exposició 

pública per a que tothom pugui opinar. Si aquesta proposta no agrada, no convenç, o no es 

planteja d’exposar-ho públicament perquè tothom pugui opinar, quedarà tot en paper 

mullat, i no passarà res. Crec que aquest procés de participació és important. 

 

XVII. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG 

I SEANA, ANY 2016 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Vista l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de 

festes laborals per a l'any 2016, publicada al DOGC núm. 6.888, de 09/06/2015, on 

s’estableix determina la necessitat de fixar dues festes locals per a Bellpuig i Seana per a 

l’any 2016. 

Atès que s’ha rebut el requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Bellpuig presenti la proposta de 

dues festes locals del municipi per a l’any 2016, per tal de donar compliment al previst 

en l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, segons 

les previsions del calendari de l’any vinent, fixi que les festes locals oficials per l’any 2016 

del municipi de Bellpuig, i del seu nucli de Seana, siguin les següents: 

- Bellpuig: 18 de març (festa dels Dolors) i 16 de setembre (Festa Major). 

- Seana: 18 de maç (festa dels Dolors) i 29 de setembre (Festa Major de Seana). 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, als centres docents i a qui resulti interessat.” 

 

I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 

estenc aquesta acta. 
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