ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.: 10/16
Caràcter: Extraordinari
Data: 22 de desembre de 2016
Horari: de les 20,00 a les 20,25 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre del dia
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS REGIDORS/ES RESPONSABLES D’ÀREES
MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EXP. 2015/1/CONS AJU.
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE MEMBRES
CORPORACIÓ EXP. 2015/1/CONS_AJU/01.
PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2017, APROVACIÓ INICIAL. EXP.
2016/1/INTER_PRE/10
MODIFICACIÓ
DEL
PRESSUPOST
5/2016.
APROVACIÓ
INICIAL.
EXP
2016/1/INTER_PRE/09
APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA EXP.
2016/01/INTER_OC/03.
RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI LLOTJA DE BELLPUIG

Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dóna inici al Ple extraordinari. Seguidament se sotmet a la consideració
del Ple els punts inclosos a l’ordre del dia:
I.
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS REGIDORS/ES RESPONSABLES
D’ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EXP. 2015/1/CONS AJU.
D’acord amb el previst a l’article 44.2 del ROF, es dóna compte de la modificació de
regidors/es responsables d’àrees, en virtut de la resolució d’alcaldia 93/16, de 13 de
desembre de 2016, que tot seguit es transcriu:
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“RESOLUCIÓ 93/2016
EXP. 2015/1/CONS_AJU/01
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS REGIDORS/ES RESPONSABLES
D’ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.
Atès que per Resolució 62/2015, de 8 de juliol de 2015, de la qual el 15 de juliol de 2015,
es va donar compte al ple, es van designar els regidors municipals que per delegació de
l’alcaldia, exerceixen la gestió d’una o vàries de les àrees municipals.
Vist que es considera necessari modificar aquesta organització d’àrees municipals, amb la
intenció de millorar-ne seva eficiència i funcionalitat, d’acord amb les possibilitats dels
diferents responsables.
Atès el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, resolc el següent:
PRIMER. Modificar la resolució d’alcaldia 62/2015, de 8 de juliol de 2015, de designació
dels regidors responsables d’àrees, en el sentit de redistribuir la gestió per delegació de
l’alcaldia, de les àrees municipals següents,:
ÀREES: GOVERNACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, HISENDA, COMERÇ I TURISME
Tinent d’alcalde: Ramon GASSÓ I BRUFAU
ÀREES: BENESTAR SOCIAL, DONA, SANITAT, JOVENTUT I FESTES
Regidora: Cristina BURGUEÑO I PEDRÓ
SEGON. Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/des, pel seu
coneixement i efectes. L’eficàcia d’aquesta resolució, en quant a les delegacions
específiques, resta condicionada a l’acceptació per part de l’òrgan delegat. Si, en el termini
de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, l’òrgan delegat no fa cap
manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada
TERCER. La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data d’aprovació de la resolució.
QUART. Fer pública aquesta resolució 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, de 28 de novembre.”
II. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE MEMBRES DE
LA 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: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola i 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:
“Conforme 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,
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.
Atesa la modificació de certes d’àrees municipal, i tenint en compte la major dedicació que
li representarà a la regidora afectada, es considera necessari modificar el règim de
dedicació dels regidors d’aquesta Corporació, aprovat en la sessió plenària de 15 de juliol
de 2015.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Establir, amb efectes del dia 01 de gener de 2016, la modificació del regim de
dedicació dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, en tant que s’ha
ampliat el règim de les àrees delegades establert anteriorment, fixant-lo de la següent
forma:

Fixar un règim de dedicació parcial del 20% de jornada a la Senyora Cristina
Burgueño Pedró, regidora, amb una retribució de 581,50 € bruts mensuals, a satisfer en
dotze pagues mensuals, i dues pagues extraordinàries anuals. Aquest import serà revisat
anualment en la mateixa proporció que ho faci les retribucions del personal de
l’administració, d’acord amb el que figuri a 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 serà comunicada la
modificació al règim corresponent de la Seguretat Social.
SEGON. Notificar aquest acord a la regidora afectada.”
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 de la CUP-PA, intervé i diu: el nostre grup no veu massa
raonable l’augment del 5 per cent de la dedicació de la Cristina, sobretot pel fet que no es
tregui de la retribució del Ramon. També creiem que les dedicacions i els sous s’atorguen
d’una manera arbitraria, ja que avui encara no sabem quines feines fa cada regidora, ni
les accions de govern, doncs no hem vist cap memòria que ens expliqui que fan, ni ens
exposen cap activitat nova, ni al poble, veiem que s’expliqui el que es farà. A més a més,
el sou també sobrepassa el que ens estableix el nostre codi ètic, de 2,5 vegades el salari
mínim interprofessional, i ens tornem a posar en disposició de cadascuna de totes les
regidories, bàsicament perquè ens expliquin una mica el que tenen pensat fer el que queda
de legislatura.
III. PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, ANY 2017, APROVACIÓ INICIAL. EXP.
2016/1/INTER_PRE/10.
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 i 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:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de
2017, i les seves bases d’execució, formades de conformitat amb allò que disposa l’article
9 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el Capítol
I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que l’expedient del pressupost s’ha
tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23
del Reial Decret 500/90.
Atès que les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa
l’article 9 del Reial Decret 500/1990 sobre matèria pressupostària i adaptat a l’organització
i circumstàncies de l'Ajuntament de Bellpuig i de la seva Entitat Pública Empresarial BSM.
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El secretari-interventor de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient, i tenint en compte que el pressupost conté la documentació i els annexos
previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels següents ACORDS:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2017,
anivellat en despeses i ingressos, i ratificar l’acord del Consell d’administració de l’entitat
pública empresarial Bellpuig Serveis Municipals, del dia d’avui, d’aprovació de la Previsió
d’ingressos i despeses, amb un import total de 4.264.710,00 €.
De la quantitat anterior, 3.653.510,00 € corresponen al pressupost de l'Ajuntament de
Bellpuig; 1.361.670,00 € al de l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, i a transferències internes
en 1.050.470,00 €. Aquests pressupostos es desglossen de la següent forma:
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2017
INGRESSOS
A) Operacions corrents
€
Cap. 1. Impostos directes
1.716.600,00
Cap. 2. Impostos indirectes
45.000,00
Cap. 3. Taxes i altres ingressos
508.900,00
Cap. 4. Transferències corrents
1.218.260,00
Cap. 5. Ingressos patrimonials
36.400,00
B) Operacions de capital
Cap. 6. Alienació d’inversions reals
60.000,00
Cap. 7. Transferències de capital
68.100,00
Cap. 9. Variació de passius financers
300.250,00
TOTAL
3.953.510,00
DESPESES
A) Operacions corrents
€
Cap. 1 Despeses del personal
697.700,00
Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis
943.560,00
Cap. 3. Interessos de dipòsits
39.500,00
Cap. 4. Transferències corrents
1.184.270,36
Cap 5. Fons de contingència
45.000,00
B) Operacions de capital
Cap. 6. Inversions reals
676.400,00
Cap. 7. Transferències de capital
0,00
Cap. 8. Variacions d’actius financers
4.199,64
Cap. 9. Variació de passius financers
362.880,00
TOTAL
3.953.510,00
PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES EPE BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS 2017
INGRESSOS
A) Operacions corrents
€
Cap. 3. Taxes i altres ingressos
242.100,00
Cap. 4. Transferències corrents
1.105.320,00
Cap. 5. Ingressos patrimonials
14.250,00
Cap. 7. Transferències de capital
0,00
TOTAL
1.361.670,00
DESPESES
A) Operacions corrents
€
Cap.1 Despeses del personal
980.550,00
Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis
356.700,00
Cap. 3. Interessos de dipòsits
1.420,00
Cap 4. Transferències corrents
0,00
Cap. 6. Inversions reals
23.000,00
TOTAL
1.361.670,00

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2017
 Pressupost de l'Ajuntament
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3.953.510,00 €

 Previsió EPE BSM
1.361.670,00 €
 Disminucions per transferències Internes
- 1.050.470,00 €
Total Pressupost General Consolidat:
4.264.710,00 €
2. Aprovar la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost general que consten
a l’expedient.
3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
4. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
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, del grup municipal del la CUP-PA diu: Com sabeu, els pressupostos són
l’eina amb la qual es materialitza l’acció de govern. Per tant, entenem que, en aquest cas,
respon a la voluntat de CiU, i potser no té massa sentit que ens posem a discutir aquí la
quantia de cada partida, que potser seria diferent si ho realitzes el nostre grup, o el grup
de FEM, sinó que la nostra intervenció anirà dirigida a les formes d’aquest procediment,
que indubtablement, si fos elaborat per part de la CUP, seria diferenciat. Quan ens referim
a les formes, parlem de les persones que intervenen en l’elaboració d’aquest pressupost.
De fet, des del nostre grup, dubtem que tots els membres de l’equip de govern participin
de la mateixa forma en l’elaboració dels pressupostos, i us convidem, en cas que estiguem
equivocats, a que dels regidors ens expliquin quina es la quantia que té en cadascuna de
les carteres que ostenta, i quina planificació de despesa ha fet per tal d’executar-la. Pensem
que és molt important que tots els regidors en siguin partícips, ja que és l’eina que els
permetrà desenvolupar les polítiques públiques d’aquest exercici 2017. De fet, pensem
que, no fer-ho és poc professional i poc ètic, ja que no considerem correcte que un
pressupost de vora 4 milions d’euros, sigui elaborat de forma arbitraria per uns pocs, un
pressupost que ens compromet a tots els ciutadans i ciutadanes de Bellpuig, i que és
essencial que, cadascuna de les regidories, en tingui coneixement i el control exhaustiu
d’aquelles partides que s’engloben dins de la seva cartera.
D’altra banda, la CUP apostaríem perquè una part del pressupost esdevingués participatiu,
o sigui que el poguéssim confeccionar a traves de mecanismes de participació ciutadana,
a aquella part decidida mitjançant criteris polítics, i que no es deriva de cap mesura
obligatòria. Segons el treball del nostre grup, estimem que aquesta part estaria al voltant
del milió d’euros, quasi un 20% del pressupost. Que una part fos elaborada amb
participació ciutadana, podria implicar que aquesta respongués millor l’interès general de
la ciutadania de Bellpuig, a més de representar una pràctica excel·lent en termes de
transparència i accés a la informació, a diferència d’aquest any, en què hem tingut accés
a la proposta definitiva fa pocs dies, i només s’ha donat explicacions als membres de
l’oposició.
Aquesta reflexió ens porta a demanar a l’equip de govern, o a aquells membres que hi
tenen més pes, a l’hora de redactar el pressupost, quins són els criteris que utilitzeu per
saber o conèixer el interès general de la ciutadania de Bellpuig.
Per anar acabant, com què el pressupost serà modificat varies vegades durant l’any,
esperem que sempre pugueu buscar la complicitat de l’oposició i de la ciutadania a l’hora
de redefinir les partides, i per últim preguntar si aquest any també es realitzarà una
exposició pública de l’acció de govern que es destil·la d’aquest pressupostos.
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El Sr. Ramon Gassó, regidor del grup de CiU i regidor d’hisenda li respon: d’entrada el
que dius són suposicions, perquè no saps si el regidor d’hisenda, que soc jo, el secretari i
l’alcalde, parlem o no parlem amb la resta de regidors. Sempre us he explicat que al meu
ordinador tinc una llista del que parlem durant l’any, ho vaig apuntant allà, per a l’hora de
fer el pressupost, recordar-me’n, i posar-hi totes aquelles qüestions que demana la
població. Si parlem d’arreglar una sala de la banda, o uns lavabos, es perquè estan
malmesos, i li han dit al regidor d’ensenyament o de cultura. I si parlem d’arreglar la
biblioteca, és perquè hi ha problemes de calefacció, i m’ho apunto per posar-ho al
pressupost de l’any vinent, o per demanar subvencions.
Aquestes coses són fruit de la tasca de tot l’any, del dia a dia, de ser-hi. El regidor
d’hisenda, com, em suposo, el Sr. Junqueras a la Generalitat, escolta als demés regidors
per preparar el pressupost, què si que el preparem nosaltres, però amb les idees de tots
regidors, els quals escolten, crec jo, al club de futbol, al de Basket, als de cultura, a les
sardanes, i a tot el que necessita el poble. El que tu has dit són suposicions, que per cert,
des de que hi som nosaltres, amb majoria absoluta, teniu igual els pressupostos vosaltres
que els regidors de l’equip de govern, cosa que en els 20 anys que fa que soc a
l’Ajuntament, no havia passat mai, ens el donaven dos dies abans, quan hi havia l’anterior
govern, i endavant.
Crec que nosaltres durant l’any us ho expliquem tot i ens comportem en aquest aspecte. I
tots els regidors parlem del que volem fer, i en el pressupost hi posem allò que volen.

El Sr. Vidal, del grup municipal del la CUP-PA diu: jo no he dit que els regidors no hi
participin, he dit que no hi participen amb el mateix pes, tots per igual. Si creieu que ens
equivoquem, ens agradaria, i ja us ho he demanat varies vegades, que cada regidor ens
expliques les partides de recursos que tenen disponibles, i quines tasques pretén
desenvolupar en l’acció de govern.

El Sr. Ramon Gassó, regidor del grup de CiU i regidor d’hisenda diu que la reunió
pública es farà aviat, ja la vàrem fer l’any passat, i aquest la tornarem a fer.
IV. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
2016/1/INTER_PRE/09.

5/2016.

APROVACIÓ

INICIAL.

EXP

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:
“D’acord amb la normativa d’hisendes locals, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit,
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.

Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Telèfon 973 320 408
Fax 973 321 087
http://www.bellpuig.cat

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, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 4/2016, amb aplicació de
majors ingressos i transferències entre partides, amb el contingut resumit a nivell de capítols
següent:
a) Estat de Despeses:
CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CRÈDITS
EXTRA

674.150,00
951.985,00
37.000,00
1.179.200,00
16.500,00
736.000,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.232.460,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS

0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
674.150,00
961.985,00
37.000,00
1.179.200,00
16.500,00
736.000,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.242.460,00

b) Estat d’Ingressos:
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.699.500,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
172.100,00
0,00
550.250,00
4.232.460,00

INCREMENTS
DE CRÈDITS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0000

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.709.500,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
172.100,00
0,00
550.250,00
4.242.460,00

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.”
V. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA EXP.
2016/01/INTER_OC/03.
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:
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“Vist l’expedient instruït per la renovació d’una operació de tresoreria per atendre necessitats
transitòries de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de venciment dels
pagaments i dels ingressos municipals.
Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats bancàries convidades al procés, de les
quals la considerada com a més avantatjosa complint amb les condicions de prudència
financera, es la presentada per Banco Santander SA.
Atès que aquest expedient compleix el disposat en els articles 52 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
i amb el RDL 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i altres de caràcter econòmic.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Concertar amb l’entitat bancària Banco Santander SA, una operació de tresoreria
mitjançant de compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda per secretaria, en les
següents condicions:
a) Import:
200.000 €.
b) Interès:
0,25% (fix)
c) Comissió d’obertura:
0,00 %
d) Comissió d’estudi:
--%
e) Comissió per no disponibilitat:
0,025 % (trimestral)
f) Termini de cancel·lació:
Un any des de la formalització.
g) Fedatari:
Secretari municipal
SEGON. Consignar al pressupost de 2017 les quantitats necessàries per atendre el pagament
de les despeses inherents a aquesta operació de tresoreria.
TERCER. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política
Financera, durant els deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte,
trametent el model CT previst a la normativa sobre procediments en matèria de tutela
financera d'ens locals.
QUART. Facultar al Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de
l'ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i
execució del present el present acord.”
VI. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI LLOTJA 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 i Sra. Guim del grup de la
CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“El Consell Plenari del Consorci Llotja de Bellpuig, en la seva reunió de 3 d’agost de 2016,
va aprovar per unanimitat la dissolució i liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig, en els
següents termes:
“PRIMER. Acordar la dissolució i liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig, a efectes del dia d’avui, 3
d’agost de 2016.
SEGON. Nomenar com a liquidador del Consorci al Sr. Enric Escolà Valls, i encarregar-li la realització
d'una proposta de liquidació del Consorci, així com, en la seva condició de secretari-interventor del
mateix, que emeti un informe sobre l'estat econòmic i financer del Consorci, certificats sobre els béns
i drets del Consorci, la seva plantilla i Relació de Llocs de treball.
Elaborada la proposta de liquidació, s’establirà el repartiment dels actius i passius de l’entitat, en el
qual es podrà tenir en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del
Consorci al fons patrimonial del mateix, o al finançament anual concedit cada any, o d’acord amb
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l’article 25 dels Estatuts del Consorci, es podrà establir la cessió global d’actius i passius a l’entitat
que mantindrà l’activitat i objectius de la Llotja.
TERCER. Proposar que l’Ajuntament de Bellpuig continuï amb el funcionament dels serveis de la
Llotja, a partir de la dissolució del Consorci.”

El Consell Plenari del Consorci Llotja de Bellpuig, en una nova reunió de 29 de novembre
de 2016, va aprovar per unanimitat l’acord d’aprovació de la liquidació del Consorci, en els
termes següents:
“1. Aprovar íntegrament la liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig, a efectes del dia 03 d’agost de
2016, elaborada pel seu secretari interventor, designat liquidador del mateix. De la liquidació en
formen part a tots els efectes els informes que consten en l'expedient.
2. Cedir de forma global a l’Ajuntament de Bellpuig, els actius i passius derivats de la liquidació del
Consorci Llotja de Bellpuig, donat que aquesta entitat és la que ha de gestionar les activitats pròpies
de la Llotja a partir de la dissolució de la Llotja.
3. Remetre aquest acord a les entitats consorciades per tal que la dissolució sigui ratificada pels
respectius Plens, o òrgans competents del les respectives entitats que conformaven el Consorci.
4. Comunicar l'acord de dissolució del Consorci a la Direcció General d'Administració Local, per a la
cancel·lació de la inscripció del consorci a la secció corresponent del Registre de les Entitats Locals
de Catalunya
5. Facultar al Sr. President del Consorci per a la realització de tots els tràmits i actuacions que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.”

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts del Consorci, i l’article 14 de la Llei 15/2014, de
racionalització del Sector Públic, es podia procedir al repartiment del patrimoni net del
Consorci Llotja de Bellpuig, de forma alternativa, o bé calculant la quota de liquidació
atribuïble a cada entitat membre del Consorci, tenint en compte les aportacions fetes al
fons patrimonial, i el finançament concedit anualment, o previ acord unànime, mitjançant
cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada, amb la finalitat
de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci.
Atès que es va considerar prioritari donar continuïtat als serveis de la Llotja de Bellpuig, es
va entendre més aconsellable optar per l’alternativa de cessió global d’actius i passius a
l’Ajuntament de Bellpuig donat que és qui ha gestionat les activitats de la Llotja durant
aquest temps, i qui ho ha de continuar realitzant en el futur.
D’acord amb l'article 25 dels Estatuts del Consorci, l'article 14 de la Llei 15/2014, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i el Decret
179/1995, Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, es proposa que el
Consell Plenari d’aquest Consorci adopti per unanimitat el següent ACORD:
1. Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig, adoptat per
acords del Consell Plenari dels dies 03 d’agost de 2016 i 29 de novembre de 2016.
2. Acceptar la cessió global a l’Ajuntament de Bellpuig, dels actius i passius derivats de la
liquidació del Consorci Llotja de Bellpuig.
3. Iniciar expedient per tal de procedir a la gestió directa del servei de la Llotja de Bellpuig,
en les condicions requerides per la normativa vigent.
4. Comunicar l'acord de dissolució del Consorci a la Direcció General d'Administració Local,
per a la cancel·lació de la inscripció del consorci a la secció corresponent del Registre de
les Entitats Locals de Catalunya.
5. Facultar al Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, per a la realització de tots els tràmits i
actuacions que siguin necessàries per a l'execució d'aquest acord.”
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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