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

Identificació de la sessió 

Núm.: 06/16 

Caràcter: ordinari 

Data: 28-07-2016 

Horari: de les 20,05 a les 20,35 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 3a. tinent d’alcalde. 

Sr. Josep RAURICH COTS regidor. 

Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ regidora. 

Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS regidor i portaveu grup de la CUP-PA 

Sr. Marcel VIDAL ARBÓS Regidor. 

Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA regidora. 
Sra. Lídia GUIM GARRIGA regidora. 
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ regidor i portaveu grup de FB-AM 

SECRETARI: Enric Escolà Valls  

 

ABSENTS  

Relació de regidors que s’han excusat: 

Cap 

Relació de regidors que no s’han excusat: 

Cap. 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS – 01/06/16 (2). 

2. COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2015. APROVACIÓ. EXP 16/1/INTER_CL/02 

3. PROPOSTA D’ACORD DE RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. EXP. 

2016/4/JUTJATPAU/01 

4. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA, ANY 2017. EXP. 

2016/01/ADVARIS/01. 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA EN SUPORT ALS 27 I MÉS. EXP. 

2016/4/MOCIONS/09 

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

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. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS - 01/06/16 (2). 

 

Data de les actes que se sotmeten a aprovació: extraordinària i ordinària del 01 de juny 

de 2016 (2). 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 
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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 exposa que hi ha dues obres en marxa, que va començar a primers de juliol, les 

obres del poliesportiu. Dintre del que cap, tot i que surten entrebancs com passa sempre que 

actues en cases velles, però per ara el ritme sembla que és bo. Després hi han les obres del 

PP-13 que, si no hi ha res de nou, la primera setmana d’aquest més que ve amb l’asfaltat, i 

ja quedarà acabat. 

 

III.  COMPTES GENERALS MUNICIPALS ANY 2015. APROVACIÓ. EXP 

16/1/INTER_CL/02. 

 

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, i Sra. Guim del grup de la 

CUP-PA. 

 

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

“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, s’ha d’elaborar el compte general de l’entitat local, 

de l’EPE Bellpuig Serveis Municipals, i el Consorci Llotja de Bellpuig. 

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 2015 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 15.06.2016. 

Exposat el compte general al públic en el BOP núm. 119, de data 22.06.2016, 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 2015, integrats per: 

A. Els comptes de l'Ajuntament de Bellpuig, segons el resum següent: 

Balanç de situació 31/12/15 

ACTIU 14.769.074,76 € 

PASSIU 14.769.074,76 € 

Compte de resultats 

Resultats de l’exercici 320.224,50 € 

Liquidació del pressupost, exercici corrent: 

Drets recaptació neta 3.022.291,81 € 

Drets reconeguts pendents de cobrament 1.035.982,40 € 

Pagaments realitzats 3.536.319,77 € 

Obligacions pendents d’ordenar pagament 485.489,60 € 

Resultat pressupostari 114.687,31 € 

Estat de romanent de tresoreria 1.115.279,56 € 

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. 
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B. Comptes, la memòria i l’informe de gestió corresponent a l’exercici 2015 de l'EPE Bellpuig 

Serveis Municipals, segons el resum següent: 

Balanç de situació 

ACTIU 5.889.531,51 € 

PASSIU 5.889.531,51 € 

Compte de Pèrdues i Guanys 

Resultats de l'exercici 112.080,82 € 

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 2015, adscrit a l’Ajuntament, 

amb les dades següents: 

ACTIU 65.551,17 € 

PASSIU 65.551,17 € 

Compte de Pèrdues i Guanys 

Resultats de l'exercici -13.021,56 € 

Quart. Fer constar que el compte general municipal consolidat 2015 és el següent: 

INGRESSOS AJUNTAMENT EPE BSM 
Consorci 

Llotja 
Total 

s/ajustar 
Ajustos 
interns 

Total 
consolidat 

Capítol 1 1.722.745,50 0,00 0,00 1.722.745,50 0,00 1.722.745,50 

Capítol 2 -24.417,84 0,00 0,00 -24.417,84 0,00 -24.417,84 

Capítol 3 508.748,02 247.860,85 9.863,61 766.472,48 0,00 766.472,48 

Capítol 4 1.145.055,38 1.208.520,06 41.210,67 2.394.786,11 1.141.834,56 1.252.951,55 

Capítol 5 42.706,17 17.804,09 13,79 60.524,05 0,00 60.524,05 

Capítol 6 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Capítol 7 663.436,98 0,00 0,00 663.436,98 0,00 663.436,98 

Saldo no 
financer 

4.058.274,21 1.494.185,00 51.088,07 5.603.547,28 1.141.834,56 4.461.712,72 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.058.274,21 1.494.185,00 51.088,07 5.603.547,28 1.141.834,56 4.461.712,72 

DESPESES AJUNTAMENT EPE BSM 
Consorci 

Llotja 
Total 

s/ajustar 
Ajustos 
interns 

Total 
consolidat 

Capítol 1 620.515,76 946.337,19 26.090,14 1.592.943,09 0,00 1.592.943,09 

Capítol 2 1.011.401,86 388.026,34 27.511,15 1.426.939,35 0,00 1.426.939,35 

Capítol 3 65.516,83 1.304,15 120,32 66.941,30 0,00 66.941,30 

Capítol 4 1.259.245,33 0,00 6.000,00 1.265.245,33 1.141.834,56 123.410,77 

Capítol 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol 6 826.238,01 32.878,95 2.070,00 861.186,96 0,00 861.186,96 

Capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo no 
financer 

3.782.917,79 1.368.546,63 61.791,61 5.213.256,03 1.141.834,56 4.071.421,47 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol 9 238.891,58 0,00 0,00 238.891,58 0,00 238.891,58 

TOTAL 4.021.809,37 1.368.546,63 61.791,61 5.452.147,61 1.141.834,56 4.310.313,05 

Cap/Nec 
Finançament 

275.356,42 125.638,37 -10.703,54 390.291,25 0,00 390.291,25 
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Cinquè. Retre els comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 

2015, 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. Bacardi, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que com vam fer a la reunió 

de la comissió de comptes, en aquest punt ens abstindrem, amb els mateixos arguments que 

sempre esgrimim quan parlem de pressupostos, de despeses. La pregunta seria a que es 

destinen els romanents positius que queden, si està previst, o es queden guardats. 

 el Secretari diu que normalment, aquests darrers anys, no s’han fet anar per prudència. 

 Sr. Gassó, del grup municipal de CiU, ho fem anar per rebaixar deute i pagaments, doncs 

queda d’un pressupost per l’altre. 

 

IV. PROPOSTA D’ACORD DE RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU 

SUBSTITUT. EXP. 2016/4/JUTJATPAU/01. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atesa la comunicació del Tribunal de Justícia de Catalunya, exposant que estan a punt 

finalitzat el mandat de l’actual Jutge de Pau Substitut de la Vila, per la qual cosa s’han efectuat 

els tràmits vers la renovació d’aquest càrrec. 

Atès que proposar la renovació d’aquest càrrec es competència del Ple de l’Ajuntament. 

Atès que s'han acomplert les previsions del articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de 

juny, dels jutges de Pau i que dita renovació ha estat anunciada al públic, perquè qualsevol 

interessat pugues sol·licitar per escrit el seu nomenament, havent-se presentat la sol·licitud 

del senyor Ramon Granollers Franch, pel càrrec de jutge de Pau Substitut, el qual es considera 

idoni per desenvolupar dites funcions i el qual no es troba compres en cap causa 

d’incompatibilitat o incompatibilitat de les previstes en l’article 303 de LOPJ i al Reglament 

3/95. 

Vistos els informes que figuren en l’expedient, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació 

del següent acord: 

Primer. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per 

conducte del Jutge de Primera Instància de Cervera, el nomenament del senyor Ramon 

Granollers Franch, pel càrrec de Jutge de Pau substitut de la Vila de Bellpuig.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que volen preguntar si s’ha 

tingut en compte les candidatures ja presentades pel jutge titular. 

 El Sr. Bonjoch, alcalde, diu que, primer, no es van presentar durant el termini, i desprès 

se’ls hi va dir, i van respondre que no els interessava. Desprès s’ha presentat aquest candidat, 

tampoc no hi han hagut més opcions. 

 Sr. Solana del grup FB-AM, diu que hi ha parlat, i troba que és una persona adient pel 

càrrec. 
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V. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA, ANY 2017. EXP. 

2016/01/ADVARIS/01. 

 

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 TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l'any 2017, publicada al DOGC núm. 7135, de 06/06/2016, en virtut de la qual 

s’estableix la necessitat de fixar dues festes locals per a Bellpuig i Seana per a l’any 2017. 

Atès que s’ha rebut 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 2017, per tal de donar compliment al previst en l’article 37.2 de l'Estatut 

dels Treballadors. 

Vist l’anterior, 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, les festes locals oficials per l’any 2017 del municipi de 

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

- Bellpuig: 7 d’abril (festa dels Dolors) i 15 de setembre (Festa Major). 

- Seana: 7 d’abril (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.” 

 

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, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que, tal i com se’ns va explicar, 

que s’intentava que la Festa Major fos dins de la setmana del 14 de setembre, festa de la Santa 

Creu, volien preguntar si quan siguem independents o no hi hagin mobilitzacions per l’11 de 

setembre, si aquest criteri es continuarà mantenint o es farà com anteriorment. 

 El Sr. Bonjoch, alcalde, diu que la Festa Major típica de Bellpuig eren el 14, 15 i 16 de 

setembre, tota la vida. Es va canviar anys enrere, pels motius que siguin, decidint que fos el 

segon cap de setmana de setembre, desprès va aparèixer l’11 de setembre, i tot plegat va 

coincidir. Desprès, a més a més, hi ha hagut la Fira del Teatre de Tàrrega, i altres festes majors 

a la vora. L’any passat es va parlar amb els centres educatius, per veure com ho trobarien 

d’atansar-nos al que era el típic d’aquí, ja que hi havia el problema de començar l’endemà de la 

Festa Major, ja que si era fins el 16, anys enrere començaven les classes el 17 o el 18 de 

setembre. Ara, d’una anys cap aquí, s’ha començat el curs el 12 de setembre, més o menys. 

S’hi va parlar en consell escolar, i ens van dir que ells ho trobaven correcte, per separar-nos 

d’aquelles altres festes de la vora. Si es vol, però, sempre es podrà canviar, com molts altres 

pobles han fet, Castellserà o Barbens, per exemple. Crec que és una cosa que sempre es pot 

variar, es decideix entre tots, i llavors es varia, si mai convingués. 

 

VI. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA EN SUPORT ALS 27 I MÉS. EXP. 

2016/4/MOCIONS/09. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
 

“El 17 d'abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de 

la Universitat amb l'objectiu què s'apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel 

Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes 

mocions demanaven, entre d'altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que 

s'establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, 

malgrat que l'òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, 

l'Equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures 

deliberadament. 

Després d'un mes d'ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat, sense cap 

tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de resolució amistosa 

del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van 

participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser 

denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal 

d'Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 

persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes 

d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. 

Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, 

concretament per l'anterior equip de govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex-

vicerectora d'Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d'ICV a Sabadell, que presumptament va 

confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien 

participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l'obsessió autoritària de l'Equip de Govern que 

es va encarregar la direcció lletrada de l'acusació particular a l'advocat Cristóbal Martell, un dels 

advocats més cars de Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d'altres. 

Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament de Bellpuig vol manifestar: 

1.- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització 

i de privatització. 

2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser 

respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó. 

3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona pot 

perseguir i reprimir judicialment la protesta social. 

4.- Que l'actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i el Ministeri 

Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la ocupació 

simbòlica d'un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara 

menys amb penes de més d'onze anys de presó. 

5.- Que l'exercici del dret a manifestar-se en pro d'una educació pública i de qualitat no pot 

constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa 

dels Drets Col·lectius. 

6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'acorda: 

1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, 

a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos. 

2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la 

solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amics. 

3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referendats. 

4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la comunitat 

universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la 

dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals. 

5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge 

del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de 

Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària.” 
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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: 

 El Sr. Solana, regidor del grup municipal de la FB-AM diu que el cas és molt diferent del 

que va passar a Lleida recentment, i un cop li ha estat explicat el cas, hi votarà a favor. 

 

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

DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES. 

A continuació, es dóna lectura a l’informe d’intervenció sobre seguiment de la situació 

econòmica, a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la Junta de Govern:  

a) INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST, I PMP 2N TRIMESTRE 

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 2016: 

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 27 de juliol de 2016, 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 2016, 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. 

b) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al 2n Trimestre de 2016: 

Es dóna compte que el termini mitjà de pagament de l’Ajuntament de Bellpuig a 30.06.2016 

va ser de 28,55 dies, de l’EPE BSM de 23,70 dies, i del Consorci Llotja de Bellpuig de 59,56 

dies. El global general és de 28,16 dies. 

 

b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA: 

- Junta de Govern Local de 29.06.16, adhesió a la Setmana Mobilitat sostenible i segura 2016. 

- JGL de 05.07.16, adhesió al Correllengua 2016, i Conveni cessió temporal peces ceràmiques 

trobades a l’Església parroquial. 

- JGL de 13.07.16, Conveni organització trobada de joves de la comarca. 

- JGL de 19.07.16, Petició d’ajuts al PUOSC 2016-17, línia de reparacions, manteniment i 

conservació. 

- Resolució 30/16, 03.06.16, FEDER 2014-20, petició incorporació actuacions al municipi de 

Bellpuig, projecte PONENT ACTIU. 

- R. 31/16, 07.06.16, aprovació clàusula addicional segona conveni del consultori municipal 

de Seana. 

- R. 32/16, 08.06.16, Llicència d’ús privatiu de d’una parcel·la municipal, per a base logística 

d’ambulàncies. 

- R 33/16, 09.06.16, FEDER 2014-20, autorització execució actuacions al municipi de Bellpuig, 

projecte PONENT ACTIU. 

- R 34/16, 09.06.16, contracte menor servei de millora del sistema de recursos humans 

municipals.  

- R. 35/16, 35.06.16, nomenament d’un vigilant de la policia local interí seleccionat mitjançant 

concurs oposició. 

- R. 36/16, 20.06.16, aprovació nòmina paga extraordinària del mes de juny. 

- R. 37/16, 22.06.16, declaració com a residu d’un vehicle, mat. B4573-UZ. 
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- R 38/16, 22.06.16, encàrrec a l’EPE BSM, dels treballs obres de reforma instal·lacions del 

camp de tir. 

- R. 39/16, 28.06.16, designació de representants municipals als Consells Escolars. 

- R. 40/16, 35.06.16, nomenament d’una vigilant de la policia local interí, amb caràcter 

urgent. 

- R. 41/16, 30.06.16, aprovació nòmina del mes de juny. 

- R. 42/16, 01.07.16, Contracte menor subm. i instal·lació equips d’aire condicionat Escola 

bressol. 

- R. 43/16, 04.07.16, Concertació operació de crèdit a llarg termini, inici expedient 

- R. 44/16, 04.07.16, Obres de millora de les instal·lacions del Poliesportiu municipal. 

Aprovació Pla de Seguretat i Salut. 

- R. 45/16, 05.07.16, adjudicació contracte menor de serveis– Estudi d’impacte ambiental 

PEU Bassa suport 

- R. 46/16, 05.07.16, concessió servei municipal aigua potable, liquidació del cànon variable 

2015. 

- R. 47/16, 06.07.16, atorgament d’incentius al rendiment del personal. 

- R 48/16, 07.07.16, aprovació certificacions obres de Modernització de l’enllumenat públic 

zona centre. 

- R. 49/16, 07.07.16, sol·licitud d’ajut per obres de construcció d’una bassa reguladora. 

- R. 50/16, 04.07.16, alienació d’una finca industrial al PAU-23, inici expedient 

- R. 51/16, 11.07.16, aprovació definitiva de memòries valorades. 

- R. 52/16, 14.07.16, Quotes d’urbanització del Pol. 1, SS 2, del PP13 (2a fase- finalització), 

desestimació recurs. 

- R. 53/13, 15.07.16, delegació competències celebració matrimoni civil, Sr. M. Vidal. 

- R. 54/16, 15.07.16, expedient modificació pressupost 2016, generació crèdits. 

- R. 55/16, 22.07.16, convocatòria ple ordinari 28/07/2016. 

- R 56/16, 22.07.16, aprovació certificacions obres de reforma instal·lacions del camp de tir 

 

c) PRECS I PREGUNTES. 

 Intervé el regidor Sr. Bacardí, del grup de la CUP-PA, diu que vol fer un comentari sobre 

el creuament d’escrits que hi ha hagut al Pregoner, amb pares preocupats del seguiment que 

es feia del Casal d’Estiu, i la resposta del regidor de Joventut. Només volen fer una 

puntualització, en el sentit que caldria anar una mica més enllà, com demanaven els pares. 

Aquests ja sabien que es portava la documentació al departament de joventut del Consell 

Comarcal, que venen els inspectors, una o dues vegades, això ho sabien. Creiem que la 

demanda dels pares era que l’Ajuntament s’impliqués una mica més en el seguiment, no pels 

papers, etc., sino que es compleixin els programes educatius, la coordinació amb les entitats 

del poble, si la canalla i els pares estan contents, ja que això es molt més difícil de complir, 

més que si es disposa d’unes assegurances o del permís de Joventut. 

 El regidor de joventut, Sr. Gassó, diu que vaig tenir que fer una explicació genèrica, perquè 

no sabia amb qui parlava. Si els pares haguessin vingut a l’Ajuntament, els hi hagués explicat 

personalment, i ensenyat els papers que disposo. Molts dies estic parlant amb els que fan el 

Casal i amb els del futbol, i tenim copia de les assegurances i papers del futbol i del punt 

estudi. El que fa l’Ajuntament ho tenim tot legalitzat, i a part, he parlat amb els pares que els 

hi porten, i ens diuen que, ni que l’any vinent hi hagi poliesportiu, es torni a fer on ho fem 

enguany, perquè esta molt bé i funciona, fins i tot, millor que al poliesportiu. Potser enguany 

ens vàrem allargar massa en el termini de presentació, per voler-ho fer més bé, i potser no 

calia. 

 Intervé el Sr. Vidal, del grup CUP-PA, i diu que, ara que acabem el curs volíem fer una 

mica de valoració, des de la CUP aquest és el primer any que hem estat a l’Ajuntament. El 

valorem positivament, per l’experiència personal i col·lectiva que hem viscut a l’Ajuntament. 

Creiem que hem sigut capaços d’anar treballant, i posar-nos d’acord, més o menys, en alguns 
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temes i sempre salvaguardant les formes. Si que ens agradaria que des de les regidories ens 

marquessin les línies a llarg termini, o els objectius que tenen i com s’organitzen. Per altra 

banda, en aquest curs vinent creiem que és vital tractar el tema de la remunicipalització de 

la gestió de l’aigua i la redacció i aprovació del ROM. Són dos mocions presentades pel nostre 

grup aquest any, aprovades per unanimitat, que cal tirar endavant. 

Que sapigueu que nosaltres serem per tot allò que convingui i puguem participar plenament, 

perquè entre tots siguem capaços de tirar-ho endavant de la millor manera possible, i també 

que, en temes com les ordenances fiscals o els pressupostos, ens agradaria participar-hi més 

plenament, a banda de la comissió informativa que es pugui fer, o de les preguntes que 

puguem fer al regidor. Potser abans d’elaborar la primera proposta que ens envieu, ens 

podríem assentar un dia ens expliqueu com ho esteu organitzant, a part del full amb els 

números, i l’explicació de les partides concretes, perquè també tenim ganes aprendre i 

entendre com es fa un pressupost municipal. I res més, que vagin molt bé les vacances, als 

que en tingueu, i ens veiem al setembre. 

 Intervé el Sr Bonjoch, alcalde, diu: em sembla molt bé, i m’agradaria que hi hagués més 

col·laboració i trobar-nos més amigablement, que aquestes comunicacions fossin més 

pròximes. Tots i som aquí, defensant els mateixos interessos, tirar el poble endavant de la 

millor manera possible. Tot és millorable, només faltaria, però tots fem allò que podem, i en 

el principal, tots pensem de la mateixa manera. A mi em sap greu quan alguna vegada ens 

fiquem uns amb els altres, penso que tots fem coses millorables, i aquestes coses ens les 

podem parlar i arreglar-les. Crec que hem de tenir una bona harmonia per tirar endavant, 

sense mals rotllos i enfrontaments. Que tingueu un bon estiu, que carregueu força les piles, 

que ho necessitarem tot el proper any 

 

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

estenc aquesta acta. 

Vist i Plau 

El President, 
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