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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DEL 01 DE JUNY DE 

2016 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 05/16 

Caràcter: ordinari 

Data: 01-06-2016 

Horari: de les 20,05 a les 20,50 hores 

Lloc: Sala de Plens Municipal 

 

ASSISTENTS  

Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde 

Sr. Ramon TORRES BOSCH 1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU 

Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU 2n. tinent d’alcalde. 

Sra. Anna QUESADA TEULÉ 3ra. tinent d’alcalde. 

Sr. Josep RAURICH COTS regidor. 

Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ regidora. 

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

Sr. Marcel VIDAL ARBÓS Regidor. 

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

SECRETARI: Enric Escolà Valls  

 

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 - 22/03/16, 27/04/16 (2). 

2. INFORMES D’ALCALDIA. 

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ 

INICIAL. EXP. 2016/1/INTER_PRE/03. 

4. MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS. EXP 

2015/02/MOD_POUM/01. 

5.  RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. EXP. 

2016/4/CONSORCIS/01 

6. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES 

URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA 

ENERGÈTICA. EXP. 2016/4/MOCIONS/08 

7. 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 - 22/03/16, 27/04/16 (2). 
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Data de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària de 22 de març, i 

extraordinàries de 27 d’abril de 2016 (2 actes). 

 

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 explica que s’està fent la tercera fase de la il·luminació de Bellpuig i que ja esta a 

punt d’acabar. També que al juliol començaran les obres al pavelló, i que també es tirarà 

endavant el PP13 adequant les voreres, aigua i llums. S’instal·laran tots els serveis quedant 

per altres fases la pavimentació dels altres carrers. 

 

III. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ 

INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/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: 
 

“Segons 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. 

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

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

majoria simple. 

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

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 

què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 

despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 

públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de 2016, 

amb aplicació de majors ingressos i transferències entre partides, amb el contingut resumit a 

nivell de capítols següent: 

a) Estat de Despeses: 
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CAP. CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR 

CRÈDITS 
EXTRA 

SUPLEMENTS 
CRÈDIT 

MINORACIÓ 
DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 
RESULTANT 

I 674.150,00 0,00 0,00 0,00 674.150,00 
II 872.985,00 6.000,00 7.000,00 0,00 885.985,00 
III 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 
IV 1.179.200,00 1.900,00 0,00 -1.900,00 1.179.200,00 
V 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 
VI 704.500,00 25.000,00 5.000,00 -250.250,00 484.250,00 
VII 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00 
VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IX 331.700,00 0,00 300.000,00 0,00 631.700,00 
TOTAL 3.841.960,00 32.900,00 312.000,00 -252.150,00 3.934.710,00 

b) Estat d’Ingressos: 
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 
INCREMENTS 
DE CRÈDITS 

CONSIGNACIÓ 
RESULTANT 

I 1.639.000,00 43.000,00 1.682.000,00 
II 30.000,00 0,00 30.000,00 
III 522.000,00 0,00 522.000,00 
IV 1.091.010,00 0,00 1.091.010,00 

V 37.600,00 0,00 37.600,00 
VI 130.000,00 0,00 130.000,00 
VII 142.100,00 0,00 142.100,00 
VIII 0,00 0,00 0,00 
IX 250.250,00 49.750,00 300.000,00 
TOTAL 3.803.960,00 92.750,00 3.934.710,00 

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.” 

 

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 entenen la manca de 

previsió alhora de fer els pressupostos, perquè tot no es pot saber, ni els projectes tècnics 

que es necessitaran, però tenen alguns dubtes, com ara que els estranya un increment de 

5.000€ per projectes tècnics, de fer un estudi per l’impacte ambiental de la basa del molí, 

que creuen que ja hauria d’estar previst. Diu que entenen que s’ha de pagar als proveïdors 

però mostren la seva oposició a les modificacions de crèdit, perquè no estan d’acord que es 

treballi amb entitats financeres que es rescaten. També diu que tenen dubtes tècnics per 

transparència, no saben si els 17.500€ es destinen tots a llogar una persona. També pel que 

fa al contenciós amb la Confederación Hidrogràfica del Ebro, voldrien saber que ha costat i 

si ha valgut la pena. 

 El Sr. Jordi Solana, regidor el grup municipal de FB-AM intervé i diu que estan d’acord 

amb el que han dit els seus companys d’oposició, però que entenen també que als 

proveïdors se’ls ha de pagar. 

 Intervé l’alcalde, i diu que teòricament, si tot anés bé, al setembre/octubre podríem 

cobrar tot el que ens deuen, i amb 500.000€ podríem anar pagant-ho tot. Estem mirant de 

pagar al dia quan les administracions superiors no ho fan. Estem en un moment d’incertesa 

que ens obliga a fer malabarismes i s’ha de fer una previsió pel que pugui passar. 

 Intervé el secretari, Sr. Enric Escolà i diu que quan es fa un pressupost, primer has 

d’encabir les obres grans, i l’Ajuntament de Bellpuig no té una disponibilitat excessiva per a 

fer-ho. Tenim els ingressos previstos a la baixa, i modificacions se’n van fent cada 2 o 3 

mesos, perquè surten coses com estudis d’impacte ambiental que no estaven previstos. 

Inicialment en aquest cas estava previst només un estudi previ i així es va fer. Després ens 

han dit que calia aquest altre. Pel que fa a la CHE no va ser un contenciós, van ser uns 
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recursos administratius i que han costat uns 1.000€. No s’ha deixat de pagar mai, s’està al 

dia. En el recurs es defensaven coses raonables, perquè es considerava que a Catalunya ja 

hi ha l’ACA i no era raonable pagar aquesta taxa, que abans no es pagava, i podia ser una 

doble imposició. 

 

IV. MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS. 

EXP 2015/02/MOD_POUM/01. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 

“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió del 23 de desembre de 2015 va 

aprovar inicialment la modificació número 10 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Bellpuig, redactada per la consultoria ARKU3 URBAN SLP, i relativa a un canvi de 

qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23, de Sistema d'Equipaments (clau E7) a Sòl 

industrial entre mitgeres (clau 7a) 

Aquesta modificació, en la sessió de 22 de març de 2016, va ser aprovada provisionalment i 

tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 

Atès que en sessió del 12 de maig de 2016, la CTULL la va aprovar definitivament, però 

condicionant la seva publicació al DOGC, i la consegüent executivitat de la modificació 

número 10 de POUM de Bellpuig, fins que s’incorporessin les prescripcions requerides en el 

seu acord, mitjançant un text refós verificat pel mateix òrgan que l’hagués aprovat 

provisionalment. 

Tenint en compte que s’ha redactat el text refós requerit, donant compliment a les 

prescripcions de la CTU de Lleida. 

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

signatura d’aquesta proposta. 

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

del Ple municipal, d’acord amb el previst a l’article 22.2.c de la Llei 7/85, Municipal i de 

Règim Local de Catalunya i a l’article 52.2.c de del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 

dels següents acords: 

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

Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, redactat per ARKU3 URBAN SLP, que incorpora 

les prescripcions establertes en l’acord de la CTULL del 12 de maig de 2016. 

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

degudament diligenciat als efectes de la seva aprovació definitiva.” 

 

INTERVENCIONS: 

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

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

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

 La Sra. Sandra Oriola, regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que el dubte que 

tenen és si quan hi ha problemes tècnics, i aquestes gestions les fa aquesta empresa 

externa si entra dins del cost inicial  

 El secretari diu que sí, que no suposa més despesa. 

 

V. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 

EXP. 2016/4/CONSORCIS/01. 
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 11. 

 

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

 
“El 19 de novembre de 2004, es va la constituir el Consorci de Comunicació Local amb la 

finalitat amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de radio municipals, 

produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes 

les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local 

Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament 

de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci EMUN Terres de Ponent i  173 

ajuntaments de tota Catalunya, entre els quals s’hi troba l’Ajuntament, per haver-ho acordat el 

passat 2/10/2014.  

El Consell General del Consorci de Comunicació Local, per acord de 26 de març de 2015, va 

aprovar inicialment la dissolució i liquidació del el Consorci.  

Atès que d’acord amb les previsions dels estatuts del Consorci de Comunicació Local, i dels 

articles 313 i 314 del Reglament d’obres, activitats i serveis, l’acord de dissolució i liquidació 

del Consorci de Comunicació Local necessita la posterior ratificació de les entitats consorciades. 

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

signatura d’aquesta proposta. 

De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.b de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 52.2.b del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC), correspon al Ple de la Corporació l’aprovació 

d’aquest acord, el qual ha de ser aprovat per majoria absoluta dels seus membres, d’acord 

amb el l’establert a l’article 47.2.g de la LRBRL. 

Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci, de data 26 de març de 2015, de 

dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local: 

Segon.- Facultar a bastament a l’alcaldia per a la tramitació i signatura de la documentació 

necessària per a l’execució del presents acords.” 

 

VI. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE 

MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I 

LA POBRESA ENERGÈTICA. EXP. 2016/4/MOCIONS/08. 

 

Nombre de regidors presents durant la votació: 11 

Vots a favor: 9, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr. 

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

Bacardí, Sr. Vidal. 

Abstencions: 2 de les regidores Sra. Oriola, i Sra. Guim del grup de la CUP-PA. 

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

 
“L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de 

desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat 

econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de 

fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en 

una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de 

mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver 

d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a 

l’alimentació o a un habitatge digne. 
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El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, 

des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i 

l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit 

de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen. 

Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als 

consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres 

situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament 

europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú 

hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el 

govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que 

sigui parcialment aquesta política, que es faci”. 

En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, 

pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui 

interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més 

vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar 

la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni 

la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de 

novembre i març. 

Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població 

catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la  d’interposar 

recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una 

constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics. 

El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que 

el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen 

competències estatals en matèria de règim energètic 

Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i 

de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. 

L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones 

més afectades per la crisis econòmica i social. 

Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar 

cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del 

tall en els subministraments bàsics d’energia. 

Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del 

govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat 

contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social. 

Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el 

passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de 

la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a 

un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de 

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar 

“deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar 

l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès 

per tal de donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot 

veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic. 

El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més 

properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de 

normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més 

vulnerables, és la nostra raó de ser. 

Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos 

contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació 

d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 

Segon. Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol 

que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de 

protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. 

Tercer. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes 

i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti 

recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la 

Generalitat. 

Quart. Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en 

la solució dels conflictes habitacionals. 

Cinquè. Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar 

solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de 

proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. 

Sisè. Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 

Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a 

l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.” 

 

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 el seu grup farà un sí crític 

a aquesta moció, i hi votaran dos regidors sí i 2 abstencions. El motiu dels vots afirmatius 

és perquè el text de la moció està bé i va en la línia de la desobediència, i les abstencions 

van dirigides a que el conflicte habitacional i la pobresa energètica és un tema que des de la 

CUP hem proposat treballar a l’equip de govern aportant mesures, i a dia d’avui encara no 

ho hem pogut fer. Diu que el Ramon ja els ha dit que parlin amb la Cristina i així ho faran.  

 

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 les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la 

Junta de Govern:  

- Junta de Govern Local de 13.04.16, adhesió al manifesta de la Plataforma Canal Viu. 

- JGL de 27.04.16, adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament de gas natural 

destinat als ens locals de Catalunya. 

- JGL de 03.05.16, aprovació del conveni regulador de l’accés de gas natural a la finca dels 

dipòsits de Seana. Aprovació del conveni de col·laboració del projecte de servei comunitari 

amb el Departament d’Ensenyament. 

- Resolució 15/16, 22.03.16, expedient modificació pressupost 2016, incorporació crèdits. 

- R. 16/16, 31.03.16, contracte menor servei d’implantació gestor d’expedients- adjudicació  

- R. 17/16, 14.04.16, aprovació definitiva del projecte de rehabilitació d’un edifici destinat a 

espai d’exposició. 

- R. 18/16, 21.04.16, convocatòria ple extraordinari 27.04.2016 

- R. 19/16, 21.04.16, convocatòria ple extraordinari 27.04.2016 

- R. 20/16, 25.04.16, obres “Modernització de l’enllumenat públic zona centre”. Aprovació 

pla de seguretat i salut. 

- R. 21/16, 28.04.16, adjudicació contracte menor de serveis– documents ambientals PEU 

Bassa suport 



 20160601 ACTAPLE ordinari 

 

8 

- R. 22/16, 28.04.16, adjudicació contracte menor de serveis– projecte tècnic implantació 

PEU Bassa suport 

- R. 23/16, 04.05.16, contracte menor de serveis de redacció del projecte de reforma de la 

instal·lació de calefacció del poliesportiu (projecte reformat) 

- R. 24/16, 09.05.16, substitució teulada bar piscines municipals. contractació. 

- R. 25/16, 25.05.16, convocatòria ple extraordinari 01/06/2016. 

- R. 26/16, 26.05.16, convocatòria ple extraordinari 01/06/2016. 

- R. 27/16, 27.05.16, convocatòria comissió especial de comptes 

- R. 28/16, 30.05.16, aprovació nòmina mes de maig. 

- R. 29/16, 31.05.16, aprovació de memòries valorades. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

 La Sra. Guim pregunta en primer lloc si s’ha arribat a algun acord de no posar 

propaganda electoral a Bellpuig per les eleccions generals.  

 L’alcalde diu que no se n’ha parlat i que en tot cas creuen que se n’hauria de parlar 

entre tots i que a la reunió que es va convocar el seu grup no hi va assistir.  

 Intervé el Sr. Bacardí, i fa un prec a l’Anna Quesada per a que faci una reflexió ètica del 

que comporta ser representant municipal. Sí és per un servei públic o per aprofitament 

públic. Diu que ho diuen perquè es van assabentar que fa 15 dies que ha fet anar un vehicle 

oficial de l’Ajuntament per a fer una mudança. Diu que entenen les raons de la pressa però 

emplacen als regidors que hi van ser presents o que van prendre la decisió de tirar-ho 

endavant a que facin reflexió de que ja que si no ho pot fer tot el poble perquè ho poden fer 

ells. Ho diuen perquè quedi constància en ple i consti en acta perquè no és la primera 

vegada que l’Anna Quesada fa un aprofitament de la seva funció municipal. Van estar 

informats també pels veïns del C/ Sant Isidre que el seu comportament, la seva ètica i la 

seva manera d’actuar en reunions, inclús com va acabar el tema d’allargar la línia 

d’aparcament no va ser l’adequada. També diu que lligat amb aparcament, aquesta plaça 

que hi ha reservada davant l’Ajuntament, pregunta si és per a tots el regidors ja que si se’ls 

hauria d’informar perquè ells també hi aparcaran els divendres. Ara han vist que també 

l’Anna Quesada té el cotxe allí aparcat. Aprofiten per dir que creuen que tant ella com la 

regidora Cristina Burgueño es van excedir amb la seva representativitat al sortir als balcons 

de l’ajuntament per a saludar al públic per Reis. Acaba destacant que s’alegren que l’Anna 

Quesada ara tingui més feina, però els crea el dubte de si les hores que té a l’Ajuntament 

les podrà disposar com fins ara. Diu que al Consell Escolar ja els van dir que als Consells 

Escolars del Valeri Serra no hi podria assistir i delegaria algú. Pregunta si les seves altres 

feines també les delegarà i també si es reduirà el sou. 

 Intervé la Sra. Anna Quesada i diu que respecte a delegar feines ja ho han fet, que 

s’han repartir les hores que ella no pot fer. Que pel que fa al sou ella cobra per comissions 

de govern, no per hores que faci a l’Ajuntament. Diu que pel que fa a la furgoneta ja els hi 

va explicar el Ramon i que el que diuen de Reis no ho entén. Que elles estaven ajudant als 

nens del CAU donant-los els caramels.  

 Intervé el Sr. Bacardi i diu que no creuen que els regidors hagin de sortir al balcó quan 

ja hi ha l’alcalde en representació institucional.  

 Intervé tot seguit el Sr. Jordi Solana i diu que no troben bé que al Parc del Convent hi 

hagi cartells en castellà. Que els ha sobtat.  

 Intervé el Sr. Raurich i diu que l’alcalde li va dir només en català, i que ell va creure que 

millor en català i castellà perquè els caps de setmana hi ha molt públic que fa ús de les 

instal·lacions que parlen castellà. Va decidir les dues llengües. 

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, 


