ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DE 30 DE SETEMBRE
DE 2015
Identificació de la sessió
Núm.: 08/15
Caràcter: ordinari
Data: 30-09-2015
Horari: de les 20,30 a les 22,10 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sra. Anna QUESADA TEULÉ
Sr. Josep RAURICH COTS
Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ
Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS
Sr. Marcel VIDAL ARBÓS
Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA
Sra. Lídia GUIM GARRIGA
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ
SECRETARI: Enric Escolà Valls

alcalde
1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU
2n. tinent d’alcalde.
3ra. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de la CUP-PA
Regidor.
regidora.
regidora.
regidor i portaveu grup de FB-AM

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:
MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL
9N
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Salvador BONJOCH, alcalde, demana incloure a l’ordre del dia, amb caràcter
d’urgència, el debat i votació d’aquesta moció. La justifica per la importància del tema i pel
fet que no és convenient demorar la resolució del mateix fins al proper Ple.
A continuació es procedeix a la votació de la declaració d’urgència, amb el següent resultat:
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Ordre del dia
1.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (15/07 I 01/09/15).
2.
INFORMES D’ALCALDIA.
3.
COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2014. APROVACIÓ.
4.
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ CONJUNTA DE L’EXPLOTACIÓ
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RAMADERA “GRANJA BENET”. APROVACIÓ PROVISIONAL.
5.
APROVACIÓ DEL NOU MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE BELLPUIG.
6.
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL DE BELLPUIG, I REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ,
1A FASE. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA.
7.
APROVACIÓ MODIFICACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012. RATIFICACIÓ.
8.
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE
LLEIDA- ATM. RATIFICACIÓ.
9.
MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.
10.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG D'ADHESIÓ A LA XARXA
DE MUNICIPIS ACOLLIDORS.
11.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG PER L’ESTUDI DE LA
MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA POTABLE A BELLPUIG.
12.
PUNT
D’URGÈNCIA:
MOCIÓ
DE
SUPORT
AL
PRESIDENT
MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA
IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
13.
INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST MUNICIPAL, DE L’INFORME
TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, PMP 2N TRIMESTRE 2015, I MARC
PRESSUPOSTARI 2016.
14.
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS.
15.
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 15 de juliol i 1 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 s’ha acabat la portada d’aigües al Fontandó, que s’estan acabant les
obres també del C/ Montsec per solucionar la situació de les canonades d’aigua i han
començat les obres a les pistes de bitlles i petanca situades a la plaça del poliesportiu.
També informa que el mes d’octubre comencen les obres al PP13, ja que s’ha arribat a una
solució després de molts anys.
Acaba informant també que hi haurà una renovació en el càrrec de jutge/jutgessa de Pau ja
que l’actual fa finalitzat el seu mandat i ja havia manifestat abans de les eleccions locals
que no volia renovar. Per tant, properament s’obrirà la convocatòria de la plaça.
III. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2014. APROVACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
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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:
“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, s’ha d’elaborar el compte general de l’entitat
local, de l’EPE Bellpuig Serveis Municipals, i organismes adscrits.
El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data
27.05.2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.
106, de data 04.06.2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions o
observacions.
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig, i de la seva Entitat Pública
Empresarial dependent, corresponent a l'exercici de 2014, integrats per:
A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent:
Balanç de situació 31/12/14
ACTIU
13.852.248,86 €
PASSIU
13.852.248,86 €
Compte de resultats
Resultats de l’exercici
661.147,43 €
Liquidació del pressupost, exercici corrent:
Drets recaptació neta
2.613.259,83 €
Drets reconeguts pendents de cobrament
889.687,36 €
Pagaments realitzats
3.109.590,34 €
Obligacions pendents d’ordenar pagament
340.241,49 €
Resultat pressupostari ajustat
73.00,81 €
Estat de romanent de tresoreria
1.053.962,86 €
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
B. Comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2014 de l'EPE Bellpuig
Serveis Municipals, segons el resum següent:
Balanç de situació
ACTIU
5.827.996,04 €
PASSIU
5.827.996,04 €
Compte de Pèrdues i Guanys
Resultats de l'exercici
33.345,55 €
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Donar compte dels Comptes del Consorci de la Llotja per a 2014, que ha estat
adscrit a l’Ajuntament, amb les dades següents:
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ACTIU
81.884,33 €
PASSIU
81.884,33 €
Compte de Pèrdues i Guanys
Resultats de l'exercici
-20.969,05 €
Quart. Fer constar que el compte general municipal consolidat 2014 (amb organismes
adscrits) és el següent:
INGRESSOS

AJUNTAMENT

Capítol 1

1.602.116,80

EPE BSM

Consorci
Llotja

0,00

0,00

Total
s/ajustar

Ajustos interns

1.602.116,80

0,00

Total
consolidat
1.602.116,80

Capítol 2

20.242,52

0,00

0,00

20.242,52

0,00

20.242,52

Capítol 3

432.654,14

340.020,07

9.876,75

782.550,96

0,00

782.550,96

1.142.664,65 1.034.692,00

49.877,95

2.227.234,60

1.002.789,00

1.224.445,60

70.568,38

Capítol 4
Capítol 5

45.858,84

24.708,30

1,24

Capítol 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 7

259.410,24

0,00

0,00

259.410,24

0,00

259.410,24

3.502.947,19 1.399.420,37

59.755,94

4.962.123,50

1.002.789,00

3.959.334,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo no financer
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
DESPESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.502.947,19 1.399.420,37

59.755,94
Consorci
Llotja

AJUNTAMENT

EPE BSM

70.568,38

0,00

0,00

4.962.123,50
1.002.789,00
Total
s/ajustar
Ajustos interns

3.959.334,50
Total
consolidat

Capítol 1

606.963,53

958.096,30

42.380,90

1.607.440,73

0,00

1.607.440,73

Capítol 2

838.731,14

394.631,24

23.337,31

1.256.699,69

0,00

1.256.699,69

Capítol 3

116.608,85

1.025,14

166,74

117.800,73

0,00

117.800,73

Capítol 4

1.110.919,26

0,00

12.000,00

1.122.919,26

1.002.789,00

120.130,26

Capítol 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 6

461.218,45

0,00

0,00

461.218,45

0,00

461.218,45

Capítol 7

27.000,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

27.000,00

3.161.441,23 1.353.752,68

77.884,95

4.593.078,86

1.002.789,00

3.590.289,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo no financer
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Cap/Nec
Finançament

0,00

0,00

0,00

287.890,69

0,00

0,00

287.890,69

0,00

287.890,69

3.449.331,92 1.353.752,68

77.884,95

4.880.969,55

1.002.789,00

3.878.180,55

-18.129,01

369.044,64

341.505,96

45.667,69

369.044,64

Quart. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.”
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 s’abstindran perquè el
2014 no formaven part del consistori. També diu que aprofiten per demanar que els
pressupostos siguin més detallats i més accessibles a la ciutadania a través de la web.
També que siguin redactats d’una manera més entenedora i recordar el compromís del Sr.
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Gassó de fer audiències públiques trimestrals perquè creuen que són bones per al municipi i
per la implicació de la ciutadania en general.
IV. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ CONJUNTA DE
RAMADERA “GRANJA BENET”. APROVACIÓ PROVISIONAL.

L’EXPLOTACIÓ

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:
“Vista la sol·licitud de les empreses Seana Boví SCP i Agriramadera, SL, per la tramitació
d’un Pla Especial Urbanístic d’ordenació conjunta de l’explotació Ramadera “Granja Benet”,
al Polígon 16, parcel·les 50 i 70 de Bellpuig (sòl no urbanitzable, clau 22, àrea de protecció
preventiva).
Atès que aquest pla especial no es troba afectat per cap supòsit de suspensió de tramitació.
Vist el que disposa l’article 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, respecte
de la tramitació dels Plans urbanístics derivats, exigeix l’aprovació inicial de l’alcaldia o
acord de la Junta de Govern local, per delegació d’aquest, un període d’informació pública
pel termini d’un mes, l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament, i finalment l’expedient
es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21.05.2015, van emetre informe tècnic
favorable a la documentació del Pla Especial Urbanístic de les empreses Seana Boví SCP i
Agriramadera, SL, i va ser aprovat inicialment per Resolució de l’alcaldia, núm. 37/2015, de
data 9 de juny de 2015.
Atès que el Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes (fins el dia 2
de setembre, tenint en compte que la publicació incloïa parcialment el mes d’agost),
mitjançant publicació del corresponent edicte al BOP de Lleida, núm. 126, del dia
03.07.2015, al Diari “La Mañana”, del dia 2.07.2015, a la pàgina web municipal
(www.bellpuig.cat), i al tauler d’anuncis, sense que durant el termini d’exposició no s’hi
presentessin al·legacions o reclamacions.
Atès que en la tramitació de l’expedient s’ha sol·licitat informe als organismes afectats, en
raó de llurs competències sectorials.
En virtut de les facultats que l'article 52 del decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 22.c, de la Llei 7/85 de bases de règim
local atorga al Ple de l’Ajuntament, es proposa l’aprovació de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic d’ordenació conjunta de
l’explotació Ramadera “Granja Benet”, al Polígon 16, parcel·les 50 i 70 de Bellpuig,
condicionant-ho al compliment de les prescripcions imposades per l’’informe tècnic
municipal.
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a 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:

El Sr. Bacardí, regidor del grup municipal de la CUP-PA diu que el seu grup hi votarà en
contra perquè és un tema que els ha vingut una mica de nou i del que en saben és que
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aquet pla urbanístic és com un canal perquè aquesta empresa pugui sol·licitar una
ampliació, i ideològicament no estan a favor que es vagin donant llicències i concessions a
granges extensives. També han vist que dins dels documents encara hi ha pendents alguns
informes tècnics que podrien afectar al medi ambient i a la contaminació, i perquè no estan
d’acord amb aquest tipus de ramaderia tant intensiva.
V. APROVACIÓ DEL NOU MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE BELLPUIG. EXP
2015/2/PLANE_ANU/01
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 de l’Ajuntament de Bellpuig, el 26.10.2005 va aprovar el Mapa de capacitat acústica
de la Vila, que havia estat elaborat pels serveis tècnics municipals en base a estudis
acústics efectuats per una empresa especialitzada, d’acord amb el previst a l’article 9 de Llei
16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació acústica.
Des de llavors s’ha promulgat diferent normativa en la matèria, com ara el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica; i el RD 1367/2007, de desenvolupament
de l’estatal Llei 37/2003, del Soroll. Precisament la promulgació de la normativa estatal
sobre la matèria ha comportat que les zones de sensibilitat acústica, que tenim definits al
vigent mapa de capacitat acústica, hagin de tenir en compte els objectius de qualitat
acústica i els diferents usos del sòl.
Per això, els Serveis tècnics municipals, amb l’assistència tècnica del Servei per a la
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i
Sostenibilitat, i Debeacústica, com a empresa col·laboradora del Departament, ha realitzat
els treballs d’adaptació del mapa de capacitat acústica de Bellpuig als requeriments de la
normativa citada al paràgraf anterior.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el nou Mapa de capacitat acústica de Bellpuig, elaborat pels serveis
tècnics municipal, amb la assistència del Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’empresa Debeacústica.
2. Exposar al públic el mapa de capacitat acústica, durant el termini de trenta dies comptats
des del dia següent al de la darrer publicació de l’anunci Butlletí Oficial de la Província,
tauler d’anuncis municipal, i e-tauler de la seu electrònica municipal. Durant aquell termini,
els qui hi estiguin interessats podran presentar les al·legacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions,
restarà definitivament aprovat el mapa de capacitat acústica.
3. Aprovat definitivament el mapa de capacitat acústica, es donarà trasllat del present acord
i del mapa de capacitat acústica aprovat definitivament, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”
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 que hi votaran a favor,
perquè entenen que és un document que respon a una qüestió tècnica basada en la llei,
però demanen que es pugui explicar als veïns per al seu coneixement, també per evitar
casos de conflictes i per a que tinguin coneixement de la normativa i hi participin.
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VI. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL DE BELLPUIG, I REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CALEFACCIÓ, 1A FASE. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA. EXP. 2015/02/CON
OBERT/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.
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:
“Atès que es considera necessari de realitzar la contractació de les obres de Millora de les
instal·lacions del pavelló municipal de Bellpuig, i de reforma de la instal·lació de calefacció,
1a Fase, per completar les obres iniciades ja fa uns anys. Els Projectes d’Obres han estat
aprovats, i efectuat el replanteig.
Ateses les característiques de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació,
ja que ha de permetre una millor definició i concreció de les mateixes.
Atès que en data 22.09.2015 es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, i de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat
amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de
l’Ajuntament, perquè l’import del contracte que ascendeix a 439.974,70 euros i a 92.394,69
euros d’IVA, superant el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
Atès que per Resolució d'Alcaldia de 22.09.2015, es va aprovar iniciar l'expedient per a la
contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Atès que amb data 24.09.2015, es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre
Informe de fiscalització favorable de l’expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article
110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, proposo al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent
en de les obres de Millora de les instal·lacions del pavelló municipal de Bellpuig, i de reforma
de la instal·lació de calefacció, 1a Fase, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, la despesa que representa la contractació referida, amb càrrec a la
aplicació pressupostària 2015.342.62216 del Pressupost Municipal, amb un import de
439.974,71 € i IVA (21%) 92.394,69 €, i un total de 532.369,40 €.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant l’anunci de
licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies puguin presentar les proposicions que
estimin pertinents.”
INTERVENCIONS:
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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 s’abstindrà i
volen preguntar qui, com i amb quins criteris s’han canviat les obres previstes al
poliesportiu. Si l’ampliació aquesta que s’havia de fer del pavelló petit per encabir-hi el
rocòdrom s’ha retirat per motius econòmics, criteris esportius...

El Sr. Ramon Gassó, regidor d’hisenda, respon que quan ells van entrar a l’ajuntament
van haver de decidir si es tiraven endavant les obres o no. En cas que no les fessin, els
donaven la meitat de la subvenció en diners. Es va parlar amb els grups que hi havia llavors
i es van informar a governació, on els van dir que si ho deixaven córrer, passarien molts
anys fins que no es podrien acollir a una altra subvenció com aquella, i les obres quedarien
a mig fer. I com que no hi havia diners, per aportar els 300.000€ que s’havia d’aportar, van
mirar que es podia fer, amb un 95% de subvenció i aportant només 40 o 50.000€. Es va
decidir fer les obres de calefacció, teulada, les sales de dalt... i l’ampliació es va considerar
que sempre es podria fer. Els arquitectes els van dir que traient el parquet i aquesta
ampliació, sortien els números, i així es va fer.
VII.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012. RATIFICACIÓ.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la resolució de l’alcaldia 80/2014, de 11/08/2015.
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,
d’acord amb el que preveu l’article 52 i 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER. Ratificar la resolució d’alcaldia 80/2014, de 11/08/2015, 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 D’ALCALDIA 80/2015
APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUOSC 2012.
Aquest Ajuntament té inclosa en el programa de subvencions del Pla únic d’obres i serveis, any 2012,
la següent obra:
Núm. obra

Pressupost

Subvenció

2.012/1059
Ampliació i millora de la planta potabilitzadora
158.815,52€
111.870,86
Aquesta obra es va paralitzar per no poder d’atendre la seva gestió econòmica, i desprès, en gestionar
indirectament el servei municipal d’aigua potable, mitjançant concessionària, quina empresa en virtut
del previst al seu contracte, s’ha fet càrrec de la major part de les millores de la planta
potabilitzadora, amb la qual cosa es conclou que el projecte presentat al programa PUOSC 2012, havia
deixat de tenir interès pel municipi.
Per altre costat, l’Ajuntament a l’hivern es veu obligat a efectuar una resclosa al llit del canal, per
emmagatzemar l’aigua necessària per passar l’època de tanques, en no disposar d’un pantà propi
suficient per abastir la localitat. Aquest fet implica que, cada any, s’hagi d’abonar una derrama molt
elevada a la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell.
Tot això, fa considerar necessitat prioritari realitzar les actuacions necessàries per solucionar la manca
del pantà regulador.
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Per aconseguir-ho, s’han buscat possibles ubicacions per al pantà, i s’ha conclòs que les finques
idònies per a realitzar la inversió, entre el canal i la planta potabilitzadora municipal, i de superfície
suficient (aproximadament 2 hectàrees), són les situades al Polígon 8, parcel·la 109, Polígon 8,
parcel·la 117, i Polígon 11, parcel·la 121. En aquest cas, es considera que es compleixen els
requeriments i condicions previstos a l’article 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, per tramitar-ne la
seva adquisició directa.
Aquestes finques, de 21.884 m² de superfície, s’han valorat tècnicament en 39.769,34€.
També s’ha redactat el projecte d’instal·lació de les canonades per portar l’aigua, des del Canal
d’Urgell fins a la planta potabilitzadora de Bellpuig. Aquest projecte, que es pot executar de forma
independent del de construcció de la Bassa reguladora, també servirà també permetrà millorar l’actual
abastament d’aigua a la localitat. El seu pressupost s’ha fixat en 120.278,46 €
Atès tot l’anterior, vist el que determina la normativa reguladora sobre la aquesta matèria, i amb
caràcter d’urgència, RESOLC:
1. Aprovar la petició el canvi de destinació de l’actuació núm. 2.012/1059, inclosa al PUOSC 2012,
titulada Ampliació i millora de la planta potabilitzadora municipal, i en el seu lloc s’incloguin les
actuacions següents:
Pressupost
Adquisició de les finques situades al Polígon 8, parcel·la 109, i al Polígon 11,
parcel·la 121

29.830,02 €

Adquisició de la finca situada al Polígon 8, parcel·la 117

10.389,32 €

Construcció d’una Bassa reguladora, 1ra fase: instal·lació de canonades
120.758,46 €
2. Notificar aquesta resolució a la secció del PUOSC de la Delegació del Govern de la Generalitat a
Lleida als efectes oportuns.
3. Facultar el Sr. Alcalde, o al regidor en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per
a signar aquells documents que es puguin derivar de l’acord anterior.
4. D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri,
per a la seva ratificació.”

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 del grup municipal de la CUP-PA diu que aprovaran aquest punt, que els
sembla bé, però que en l’adquisició de terrenys, la CUP opta més per l’expropiació quan es
tracta d’un bé d’interès municipal i públic. També volen preguntar si s’ha comptat a preu de
mercat o bé s’ha negociat.

L’alcalde, el Sr. Bonjoch, respon que es paga a preu de mercat. Primer, es va mirar de
comprar altres finques veïnes, però es demanaven més diners.
VIII. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA
DE LLEIDA- ATM. RATIFICACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vista la modificació dels estatuts del Consorci del transport públic de l’àrea de Lleida- ATM
(art. 23, 24 i 26), aprovada per Acord del Govern 9/2015, de 27 de gener.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part
del Consorci del transport públic de l’àrea de Lleida- ATM a informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6799, de 29.01.2015.
Així mateix es fa constar que aquesta resolució està conformada pel Secretari-Interventor
amb la seva signatura, amb la qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes
preceptius.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS
Primer.- Ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del transport públic
de l’àrea de Lleida- ATM, acordada per Acord del Govern de la Generalitat núm. 9/2015, de
27 de gener de 2015, en els termes exposats anteriorment, i que consten a l’expedient.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del transport públic de l’àrea de LleidaATM per al seu coneixement i efectes escaients.”
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 de la CUP-PA manifesta que al seu grup li
agradaria saber el paper que hi juga l’Ajuntament dins del consorci i una mica si aquesta
modificació afectarà als treballadors de l’ATM, o no.

Respon el secretari, dient que la modificació afecta als treballadors però que ve
imposada per la llei estatal.

L’alcalde, Sr. Bonjoch, explica que l’aportació de l’Ajuntament és d’aproximadament 1€
per habitant, uns 5.000€, i com a les altres poblacions. A més, l’Ajuntament dóna el servei
de que la gent pugui venir a carregar les targetes a recepció.

El Sr. Vidal regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que hi ha gent que té
problemes per saber els horaris i si els autobusos paren a dalt o a baix.

L’alcalde explica que s’han fet xerrades informatives i que quan venen a l’Ajuntament
també se’ls informa.
IX. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
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desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre
d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que
donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, des dels GRUP MUNICIPAL de CiU, CUP-PA i FB-AM, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bellpuig l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
2. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
3. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurarne el desplegament.
 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
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l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Tercer. L'Ajuntament de Bellpuig, per la seva part, es compromet a:
 Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
 Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi
conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics.
 Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
 Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
 Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
 Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
 Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors
Quart. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
 Assistència en les rutes de fugida
 Suport als municipis de la ruta
 Planificació i gestió de l’acollida
 Acollida a Catalunya
Cinquè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de
tenir una veu conjunta i interlocutòria davant la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat espanyol.
Sisè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat
de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.”
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 CUP-PA, intervé per justificar el canvi de les
mocions. Diu que el seu grup veia la necessitat de presentar-la i van veure que la seva era
bastant similar a la que presenten de forma conjunta. La de CUP destacava una mica més la
part municipal, respecte mesures que l’Ajuntament podria prendre en aquest tema. Els
agrada molt la moció presentada, pel que fa a demanar o exigir a la Unió Europea més fons,
també que s’insti a la Generalitat a fer una actualització pressupostària i també subratllar
els compromisos que pren l’Ajuntament, com ara facilitar l’empadronament. Emplacen a la
regidoria de Benestar Social a treballar-hi, tot destacant que la CUP estan disposats a fer-ho
positivament i a veure si entre tots es pot revertir aquesta situació.

Intervé el Sr. Gassó, tinent d’alcalde, per dir que des de l’Ajuntament s’ha parlat amb
Càritas i també amb Governació i s’està buscant locals. Els han informat que són famílies les
que vindrien i que estan preparats per tirar-ho endavant.
X. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG D'ADHESIÓ A LA XARXA
DE MUNICIPIS ACOLLIDORS.
Punt retirat de l’ordre del dia.

20150930 ACTAPLE comptes

12

XI. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG PER L’ESTUDI DE LA
MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA POTABLE A BELLPUIG.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells
més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem que d'aquesta manera, a part
de garantir-ne la universalitat d'accés, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la
totalitat de la població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels
treballadors. L'aigua és un element indispensable per la població i els ecosistemes. Una
necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns.
Els beneficis generats de la seva gestió s'han d'invertir a fer més eficient la distribució,
retornar al medi una aigua amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals
ambientals de les conques i la integritat dels ecosistemes. L'aigua és, a més, un dret humà
reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 de juliol de
l'any 2010, i que diu textualment que «l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret
humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans». Però a casa
nostra hem perdut el control del seu cicle, amb un model mercantil que ha convertit l'accés i
el sanejament de l'aigua en un procés que beneficia unes poques empreses en detriment del
medi i la seva població.
Avui a Catalunya, només un 20% dels municipis gestionen l'aigua directament, sense
externalitzar-la, No obstant això, els darrers anys diversos ajuntaments n'han recuperat el
control directe, en paral·lel a la tendència remunicipalitzadora de l'aigua a nivell mundial:
En l'informe de 2014 del Transnational Institute (TNI) i la Public Service International
Resarch Unit (PSIRU) es tenien registrats 180 casos de remunicipalització de l'aigua, i a dia
d'avui ja hem superat els 234 casos. Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nàpols,
Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc.
Aquestes experiències, com algunes que tenim a Catalunya (Mataró, Manresa, Parets,
Montornès, Arenys de Munt, etc) deixen clar que es pot gestionar amb èxit el servei de
l'aigua incorporant criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i
proximitat.
Aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet que es duguin a
terme inversions que el sector privat no posa en marxa i, en alguns casos, una reducció de
la tarifa pagada pels usuaris, com el cas de París, on la gestió pública va reduir un 8% el
rebut.
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a la nostra vila, Aigües de
Catalunya, finalitza durant aquest mandat, l'any 2015. És per tot això que demanem que el
Ple municipal de Bellpuig adopti els següents ACORDS:
PRIMER. Demanar una pròrroga de la concessió, d'un any, amb l'objectiu de poder elaborar
un estudi per valorar la forma més eficient de prestació del servei, atès que la LRSAL (Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local)
obliga a prestar el servei de la forma més sostenible i eficient.
SEGON. Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model
de gestió de l'aigua al municipi, que compti amb la presència de persones i col·lectius
especialitzats en la qüestió, així com els agents que actualment gestionen el servei.
TERCER. Crear una comissió d'estudi de la municipalització de la gestió del servei de l'aigua
formada per tots els agents polítics, tècnics i socials implicats. (equip de govern, oposició,
entitats, ciutadania i personal laboral).”
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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 explica que la pròrroga s’ha decretat per poder-ho estudiar. L’equip de govern
estava d’acord que la gestió de l’aigua l’havia de tornar a portar l’Ajuntament, però en
aquell moment si no es firmava a l’Ajuntament li costava 40.000€ i molt a pesar seu, la va
firmar. Tot i això vol destacar que s’han fet millores a la planta i pensen que s’ha de fer un
estudi extern i entrar en un debat per a veure que s’ha de fer. Personalment diu que és
partidari de tornar a recuperar aquest servei.
XII. PUNT
D’URGÈNCIA:
MOCIÓ
DE
SUPORT
AL
PRESIDENT
MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA
IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació
i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant
el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de CiU, CUP-PA i FB-AM, proposen al Ple
l’adopció dels següents ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Bellpuig amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi
ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics
municipals.”
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XIII. INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST MUNICIPAL, DE
L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, PMP 2N TRIMESTRE
2015, I MARC PRESSUPOSTARI 2016
En compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, aquest interventor
dóna compte de:
a) L’informe d’intervenció respecte del compliment del Pla d’Ajust municipal, corresponent al
2n trimestre de 2015:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 29 de juliol, relatiu al compliment de les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació de seguiment del Pla d’Ajust de
l’Ajuntament de Bellpuig corresponents al segon 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 (29.07.2015).
b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 2n trimestre
de 2014, 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 2.670.666,06 €”
c) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Segon Trimestre de
2015.
Es dóna compte que el Termini mig de pagament de l’Ajuntament de Bellpuig a 30.06.2015
va ser de 38,14 dies, i de la seva EPE BSM de 51,01 dies.
d) També es dóna compte que amb data 7.09.2015, es va completar el marc pressupostari
municipal 2016-2018.”
XIV. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
A continuació, el Secretari dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals
acords de la Junta de Govern:
-JGL de 08.08.15, aprovació conveni amb la Societat de Caçadors, explotació del vedat de
caça.
-Resolució 70/15, 15.07.15, aprovació de la 1 certificació i liquidació de les obres de
reforma i condicionament d’un parc lúdic.
-R. 71/15, 15.07.15, aprovació de llicències i comunicacions prèvies d’obres.
-R. 72/15, 15.07.15, canvi de nom permís ambiental a nom d’Idir Ticherfatine.
-R. 73/15, 16.07.15, obres de “Millores eficiència energètica Ajuntament i Casa Cultura.
Encàrrec de gestió a BSM.
-R. 74/15, 22.07.15, Obres del Projecte d’urbanització del Polígon 2 Subsector I Del PP13
(2a. Fase- Finalització). Continuació d’obres.
-R. 75/15, 23.07.15, modificació del règim de dedicació i retribucions alcaldia.
-R. 76/15, 29.07.15, contractació personal laboral alberg municipal 2015.
-R. 77/15, 30.07.15, nomenament de funcionaris interins, auxiliars Policia.
-R. 78/15, 03.08.15, petició ajut per a despeses de l’escola de música.
-R. 79/15, 06.08.15, contracte menor de serveis elaboració del pla d’emergència de
col·legis i Duprocim.
-R. 80/15, 11.08.15, aprovació modificació PUOSC 2012.
-R. 81/15, 11.08.15, aprovació de projecte tècnic – canonada bassa reguladora.
-R. 82/15, 26.08.15, Convocatòria ple extraordinari 01/09/2015.
-R. 83/15, 07.09.15, Aprovació 3ª certificació d’obres de modernització de l’enllumenat
públic, zona nord.
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-R. 84/15, 09.09.15, Peticions d’ampliació excepcional d’horari.
-R. 85/15, 14.09.15, Millora i condicionament de la plaça del poliesportiu. contractació.
-R. 86/15, 14.09.15, Expedient generació crèdit 03/15
-R. 87/15, 15.09.15, adjudicació subministrament moqueta pavelló poliesportiu.
-R. 88/15, 18.09.15, Quotes d’urbanització del Projecte d’urbanització del Polígon 2
Subsector I del PP13 (2a Fase – Finalització), Resolució al·legacions.
-R. 89/15, 18.09.15, pagament interessos contenciós administratiu 493/14, Jardi Park SL.
-R. 90/15, 21.09.15, Gestió servei municipal abastament aigua Potable, Bellpuig i Seana.
Extinció concessió.
-R. 91/15, 22.09.15, adjudicació contracte menor de serveis - confecció de l’inventari de
béns, i adquisició programa informàtic
-R. 92/15, 24.09.15, Renovació del càrrec de Jutge de Pau titular.
-R. 93/15, 24.09.15, contractació de les obres de millora de les instal·lacions del pavelló
municipal, i reforma de la instal·lació de calefacció, 1a fase. Inici.
-R. 94/15, 24.08.15, Convocatòria ple ordinari 30/09/2015.
PRECS I PREGUNTES.

Intervé en primer lloc el Sr. Bacardi, portaveu del grup municipal CUP-PA per a fer dos
precs i dues preguntes. El primer prec és per conèixer quines són les línies estratègiques
que s’han marcat cadascuna de les regidories per aquesta legislatura. Diu que entenen que
han passat els 100 dies de gràcia per informar a l’oposició i que els agradaria a partir d’ara
interactuar més directament amb el dia a dia de l’Ajuntament. Els divendres són a
l’Ajuntament de les 10 fins a l’1 i també totes les tardes que convingui.
El segon prec és perquè com Fem Bellpuig ha fet, publicant les despeses i finançament de la
campanya electoral, ara faltaria també que Convergència ho fes.
Pel que fa a les preguntes, diu si arran d’aquestes sentències o noticies que van sortint als
diaris sobre les finques en sòl urbanitzable o industrial, a veure com està el tema de
Bellpuig i si s’ha informat al respecte.

L’alcalde respon que això ja s’ha demanat.

Finalment, pregunta el Sr. Bacardi per l’esvoranc que ha sortit a l’Av. Urgell. Entenen
que allí es van fer unes obres a càrrec d’una empresa i volen saber si això ha passat a
conseqüència de les obres, si es pot demanar responsabilitat a l’empresa i si aquesta obra
encara està en garantia.

Respon a aquesta última pregunta el Sr. Raurich, regidor d’obres i serveis, i diu que
aquest esvoranc, pel que han pogut constatar i estudiar, s’ha produït a conseqüència de que
quan es van fer les obres hi havia una canonada, a la qual es va passar dues vegades la
càmera, veient que estava seca i també es va consultar al síndic, Sr. Nadal, i també va
confirmar que estava anul·lada, que es va tallar i es va deixar allí morta. Aquesta canonada,
tot i ser procedent d’una sèquia obsoleta, deu encara portar aigua ocasionalment i de tant
en tant, en deu baixar. En el moment que es va comprovar estava seca i ara també, però
en algun moment devia portar aigua que ha anat filtrant, i que no se sap d’on ve. Aquesta
aigua ha anat erosionant la terra i per aquest motiu l’asfalt va cedir. Ara el que es farà és
empalmar aquest tub amb els altres que es van posar.

Intervé la Sra. Burgueño, regidora de la Dona, Sanitat i Benestar Social per informar
que en aquests moments s’ha engegat un curs per a pares i mares per ajudar en la criança
positiva. És un curs que va per franges d’edat i que tracta temes emocionals i educatius i
que comença el 23 d’octubre a l’escoleta.

Intervé el Sr. Vidal, regidor del grup municipal CUP-PA per a fer tres preguntes, diu. La
primera va adreçada a l’alcalde per saber si percep dietes de l’Ajuntament com alcalde,
després que renuncies al seu sou d’alcalde, i es quedes amb el salari com a president del
Consell Comarcal. L’altra és que voldrien conèixer quin es l’estat del compromís de
l’Ajuntament amb els veïns afectats per l’aparcament de camions de l’Av. Urgell i l’altra fa
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referència a si el ple estaria disposat a que fossin gravats en vídeo i es poguessin penjar a
la web.

Respon l’alcalde, dient que si fa un viatge per l’Ajuntament cobra el quilometratge i si fa
un dinar també. Que procura evitar dinars, perquè prefereix fer-ho a casa, però que si la
reunió és a Barcelona per exemple i s’ha de quedar a dinar, cobra per la dieta. També cobra
els plens i les juntes de govern, com qualsevol altre regidor.

Intervé el Sr. Torres per parlar del tema dels camions i diu que reconeixen que potser
hi ha més pols de la que hi hauria, si no hi hagués aquest pàrquing. Diu que estava pensat
pels camioners de Bellpuig, però aquests no l’utilitzen, ni sembla que el vulguin utilitzar.
S’han plantejat anul·lar-lo i estan buscant altres finques on situar-lo. La idea seria a la zona
de l’Av. De les Garrigues, a la part de cap a Vilanova. D’aquesta manera també
solucionarien el tema del pàrquing de la Festa Major.

El Sr. Vidal del grup municipal CUP-PA, diu que creuen que seria interessant alhora
d’abordar aquesta problemàtica, fer-ho de manera participativa, sobretot amb els camioners
perquè si ara tenim un aparcament on els camions del poble no hi aparquen, no té massa
sentit que l’Ajuntament es gasti uns recursos per habilitar un altre i tampoc hi aparquin.

Respon, l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que s’ha parlat amb els camioners i estan disposats
a participar-hi. Ha de quedar clar, que en principi aquest és un problema seu i que els
camioners haurien de guardar els seus camions com nosaltres guardem els cotxes. Ara bé,
s’està buscant una solució que sigui bona per tothom i de moment encara estan en tràmits.
Pel que fa al tema del vídeo, diu que no s’ho havia plantejat però que s’ho pensaran.

El Sr. Bacardi, portaveu del grup municipal CUP-PA, diu que aquest tema del vídeo és
per fomentar la participació i la transparència.

L’alcalde, Sr. Bonjoch, afegeix que el tema dels costos de la campanya encara no ho
han publicat per culpa seva. Ho té tot preparat en una carpeta però se li ha anat passant el
temps. Que ho publicaran.

Intervé la Sra. Oriola, del grup municipal CUP-PA i fa dues preguntes. La primera és per
saber que ja que es va aprovar l’estudi de seguretat vial, com es contempla l’av. De Lleida
ja que allí hi ha un excés de velocitat.

En segon lloc pregunta per la gestió dels espais municipals. Els locals que es cedeixen a
les entitats. Diu que es va dir que es faria un inventari dels espais o sales que es cedeixen,
quins usos se’n fa, quins horaris i que s’intentaria regular la gestió. Ja ha començat el curs i
hi ha hagut algun conflicte per l’ús. Seria interessant que no calgués resoldre conflictes
perquè tot està clar i regulat.

Respon en primer lloc el Sr. Torres, regidor i tinent d’alcalde de l’equip de govern i diu
que a l’Av. Lleida, al ser una carretera de la Generalitat, no tenen competència però que
han anat a veure el delegat de carreteres a Lleida, però que tenen una oferta a mig termini
per passar-la al municipi, tota urbanitzada, amb algunes rotondes més, una a l’hotel Stop i
una altra més avall. Aquest és però un tema que va una mica per llarg, perquè no hi ha
recursos. El que sí que fa l’Ajuntament és tenir cura dels semàfors, que funcionin
correctament.

Intervé el Sr. Gassó, regidor i tinent d’alcalde de l’equip de govern per a dir que si bé es
cert que es va dir que es clarificaria tota la gestió dels espais municipals, també es va dir
que això es faria un cop enllestides les obres del pavelló, ja que tindran nous espais
disponibles. També diu que sempre que hi ha hagut algun conflicte s’ha solucionat molt
ràpidament.

Intervé la Sra. Guim, regidora del grup municipal CUP-PA i pregunta si s’ha fet alguna
cosa amb el noi que viu i dorm al carrer Alcalde Sala.

El Sr. Gassó, respon que s’han realitzat diferents gestions amb un mitjancer i que no hi
ha manera que aquest vulgui ni feina, ni deixa que l’ajudin. El van anar a buscar, ell mateix
li va donar diners de la seva butxaca per anar a menjar, li van dir que anés a dormir a
Tàrrega dos dies i que l’esperaven la setmana següent amb l’assistenta social... res de res.
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Després d’anar a Tàrrega i menjar es va tornar a instal·lar al mateix lloc. Al final, el
mitjancer mateix els va dir que no hi havia res a fer. És un problema que se’ls escapa de les
mans, ja que no es deixa ajudar i no s’entén.

La Sra. Guim pregunta finalment com està el tema del camp de futbol, relacionat amb
el tema del canvi de panys.

L’alcalde, Sr. Bonjoch, informa que l’expresident no havia tornat les claus, encara no ho
ha fet a dia d’avui, i que per aquest motiu es va procedir al canvi de panys. Actualment no
hi ha cap problema amb la nova junta.

El Sr. Bacardi, portaveu del grup municipal CUP-PA, pregunta si és cert el que es sent
pel poble que tot està relacionat a un lliurament de trofeus.

L’alcalde respon que al carrer es poden dir moltes coses, però el que és cert és que va
tenir una falta de consideració amb la regidora d’esports i amb l’alcalde, i que l’escola de
futbol ha perdut diners per no presentar els papers d’una subvenció, que ara en perdran
més per no poder presentar els justificants de subvencions atorgades.
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,

CPISR-1 Enric
Escolà Valls
2015.11.03
14:30:54 +01'00'
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