ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG DEL 22 DE MARÇ DE
2016
Identificació de la sessió
Núm.: 01/16
Caràcter: ordinari
Data: 22-03-2016
Horari: de les 20,00 a les 20,45 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.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23/12/15).
INFORMES D’ALCALDIA.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ
INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/01.
MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP
2015/02/MOD_POUM/01.
MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ PROVISIONAL. EXP
2015/02/MOD_POUM/02.
PLA MILLORA URBANA SECTOR INDUSTRIAL NADAL TALLER I FERRETERIA, SL PMU01. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PMU. EXP 2015/02/PLANE_PMU/1.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA DE DECLARACIÓ EN
SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL
PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BELLPUIG-SEANA PER LA RETIRADA DE
LA VERGE DE LA RECEPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS DELEGATS.
PRECS I PREGUNTES.
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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 L’ACTA DE LAS SESSIÓ ANTERIOR.

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 23 de desembre de 2016.
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 manifesta que no té cap qüestió a comentar.
III. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ
INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/01.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU.
Abstencions: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la
CUP-PA i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“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, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 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:
CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
674.150,00
872.985,00
57.000,00
1.185.125,00
45.000,00
638.000,00
0,00
0,00
331.700,00
3.803.960,00

CRÈDITS
EXTRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.500,00
5.925,00
0,00
0,00
29.425,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0.00
0,00
0,00
43.000,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS
0,00
0,00
0,00
-5.925,00
-28.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.425,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
674.150,00
872.985,00
57.000,00
1.179.200
16.500,00
704.500,00
5.925,00
0,00
331.700,00
3.841.960,00

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

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.601.000,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
142.100,00
0,00
250.250,00
3.803.960,00

INCREMENTS DE
CRÈDITS
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.639.000,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
142.100,00
0,00
250.250,00
3.841.960,00

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. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que en primer lloc volen
preguntar que tant amb les obres del poliesportiu com la basa, tenint en compte que són
obres de l’any passat, com és que a la valoració de pressupostos no es va contemplar els
18.000 € del projecte de la basa i els 25.000 del poliesportiu.

Intervé el secretari, per explicar que la direcció d’obra s’acostuma a preveure una
vegada iniciada l’obra. S’havia de contemplar dins del pressupost però aquesta partida es
va oblidar per descuit.

El Sr. Vidal diu que som al mes de març i fem una modificació de crèdit. Diu si no
pensen que deixar el fons de contingència a 16.500 no és arriscat, per si surt algun
imprevist.

El secretari diu que es l’import mínim a assignar al fons de contingència pel pla d’ajust.

El Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, diu que el seu grup es va sorprendre
per l’augment de la partida de les despeses per uns projectes que havien sortit a concurs i
que no s’hagués contemplat els honoraris dels tècnics. Pensen que o han estat uns
pressupostos massa a corre-cuita o hi ha hagut un descuit.
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El secretari diu que són partides que no es van contemplar per error, perquè sempre hi
havien constat partides per a projectes, i pel que sigui no s’hi van incloure.
IV. MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ PROVISIONAL.
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:
“En sessió plenària de l’Ajuntament de Bellpuig, celebrada el dia 23.12.15, es va aprovar
inicialment la modificació puntual núm. 10 del POUM de Bellpuig, redactada per l’arquitecte
Marc Ribes Mesalles, de la consultora ARKU3 URBAN SLP, i relativa, com es fa constar a la
memòria justificativa del projecte a:
- Canvi de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23, de Sistema d'Equipaments (clau
E7) a Sòl industrial entre mitgeres (clau 7a), per tal de possibilitar la posterior obtenció per
part de l'Ajuntament de terrenys de titularitat privada destinats a sistemes generals de
major interès públic per al municipi.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida núm. 1, de 04.01.2016, al diari La Mañana, del dia 28.12.2015, als
taulers d’edictes municipals (físic i e-tauler) i la web municipal (www.bellpuig.cat), sense
que durant el període d’exposició pública s’hi presentes cap reclamació o al·legació.
Atès que es va sol·licitar, mitjançant el Departament de Territori i Paisatge, l’emissió dels
informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, informes
emesos amb caràcter favorable amb condicions, i les quals s’han inclòs en el document
sotmès a l’aprovació provisional.
Vistos els informes que figuren a l’expedient i atès que la normativa aplicable està
constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de
la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2.ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció, per majoria absoluta, de l’acord següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 10 del POUM de Bellpuig,
amb la finalitat de:
- Canvi de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23, de Sistema d'Equipaments (clau
E7) a Sòl industrial entre mitgeres (clau 7a), per tal de possibilitar la posterior obtenció per
part de l'Ajuntament de terrenys de titularitat privada destinats a sistemes generals de
major interès públic per al municipi.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva, adjuntant-hi la documentació amb el format i característiques determinat per la
normativa vigent.”
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 com ja els va dir el
secretari, aquest punt es va entrar al ple de desembre i en aquell moment ells, donat el poc
temps que van tenir per veure el projecte, tenien dubtes de si es podia requalificar un
terreny per comprar-ne un altre, o si els equipaments es podien canviar de lloc, a part de la
pròpia regularització dels polígons industrials, que ja se’ls va contestar. Ara aprofiten per
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preguntar per saber com està el tema de comprar una altra finca al costat del camp de
futbol, ja que això es va fer per aquest motiu. Si està en marxa, si hi ha una oferta sobre la
taula... Diu que votaran a favor, perquè han tingut temps de mirar la normativa i els
plànols, i són conscients que la finca que es ven és poca cosa i gairebé no tenen sentit uns
equipaments allí on són, i recolzen que es pugui ampliar la zona esportiva i es puguin
comprar les finques que pertoquin. Això, diu, no vol dir que estiguin d’acord amb la redacció
del POUM i amb els processos participatius que es van fer.

Intervé el Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, diu que el seu grup volia
preguntar si hi havia hagut alguna al·legació i que ja els van dir que no, i per tant votaran a
favor.

Intervé l’alcalde, Sr. Bonjoch, i respon que pel que fa al terreny està tot molt verd. Que
estan parlant però encara està molt verd.
V. MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM DE BELLPUIG. APROVACIÓ PROVISIONAL.
EXP 2015/02/MOD_POUM/02.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“En sessió plenària de l’Ajuntament de Bellpuig, celebrada el dia 23.12.15, es va aprovar
inicialment la modificació puntual núm. 11 del POUM de Bellpuig, redactada pels serveis
tècnics municipals, els quals a la memòria justificativa deixen constància que dita
modificació s’efectua per ajustar els límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del
PAU-25.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida núm. 1, de 04.01.2016, al diari Segre, del dia 30.12.2015, als
taulers d’edictes municipals (físic i e-tauler) i la web municipal (www.bellpuig.cat), sense
que durant el període d’exposició pública s’hi presentes cap reclamació o al·legació.
Atès que es va sol·licitar, mitjançant el Departament de Territori i Paisatge, l’emissió dels
informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, sense que se
n’hagi emès cap durant el termini previst legalment.
Vistos els informes que figuren a l’expedient i atès que la normativa aplicable està
constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de
la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2.ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció, per majoria absoluta, de l’acord següent:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 11 del POUM de Bellpuig,
amb la finalitat de:
- Ajustar els límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva, adjuntant-hi la documentació amb el format i característiques determinat per la
normativa vigent.”
VI. PLA MILLORA URBANA SECTOR INDUSTRIAL NADAL TALLER I FERRETERIA, SL
PMU-01. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PMU. EXP 2015/02/PLANE_PMU/1.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
20160322 ACTAPLE mod poum

5

“El 28.07.2015, el senyor Josep M. Nadal Granollers, en representació de Nadal Taller i
Ferreteria, SL, va presentar el Pla de Millora Urbana Nadal Taller i Ferreteria, SL, Sector
Industrial PMU-01, redactat per l'arquitecte Lluís Castelló i Gendre, i situat a la carretera de
Belianes, km. 0,5 de Bellpuig, per tal de poder desenvolupar aquell sector del POUM de
Bellpuig.
L’objecte del Pla de Millora Urbana - Sector Industrial PMU-01, consisteix en el
desenvolupament urbanístic del sector industrial de Nadal Taller i Ferreteria SL, establint
l’ordenació detallada per permetre determinar els drets i els deures de la propietat i la seva
posterior reparcel·lació, així com la concreció de la seva urbanització i de les necessàries
infraestructures urbanes, garantint la seva execució, afavorint la implantació d’edificacions
de nova planta, potenciant i consolidant el creixement de l’empresa promotora.
Els Serveis tècnics municipals, l’1.10.2015, van emetre informe favorable del PMU, i la Junta
de Govern local de data 21.10.2015, va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana - Sector
Industrial PMU-01.
Atès que el pla va ser exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant publicació del
corresponent edicte al BOP de Lleida, núm. 205, del 26.10.2015, al Diari “Segre”, del
27.10.2015, a la pàgina web municipal (www.bellpuig.cat), i al tauler d’anuncis, sense que
durant el termini d’exposició s’hi presentessin al·legacions o reclamacions, i el Ple de
l’Ajuntament, el 23.12.2015, el va aprovar provisionalment,.
Amb data 30.12.2015 l’expedient d’aquest Pla de Millora Urbana es va trametre a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, per tal que procedís a la seva aprovació definitiva.
Atès que en data 08.02.2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme va notificar l’acord
adoptat en la sessió del 28.01.2016, d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana - Sector
Industrial PMU-01, però supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat, a
la presentació d’un text refós, que incorpores les prescripcions que constaven en l’esmentat
acord, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional.
Atès que el 04.03.2016, els promotors han presentat a l’Ajuntament el document del Text
Refós del Pla de Millora Urbana - Sector Industrial PMU-01, incorporant les prescripcions de
l’acord de la CTU de Lleida de 28.01.2016, fet que ha estat constatat pels serveis tècnics
municipals.
Atès que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, presten la seva conformitat al
document Text Refós del Pla de Millora Urbana - Sector Industrial PMU-01 i informen
favorablement la proposta d’acord, la qual cosa s’acredita amb la seva signatura en l’acord.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/85, de Bases del Règim Local
(LRBRL) i l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), és competència de
l’alcalde, l’aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple, i els articles 22.2.c) i 47.2 de la
LRBRL i l’article 83 del TRLUC, preveuen que és competència del Ple de l’Ajuntament
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal d’aquests plans i instruments de
desenvolupament.
Atès que de conformitat amb la legislació esmentada correspon al Ple municipal, amb
quòrum de majoria absoluta prendre l’acord corresponent.
Es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el quòrum de majoria absoluta, acordi:
PRIMER: Aprovar la verificació del Text Refós del Pla de Millora Urbana Nadal Taller i
Ferreteria, SL, Sector Industrial PMU-01, situat a la carretera de Belianes, km. 0,5,
promogut per Nadal Taller i Ferreteria, SL i redactat per l'arquitecte Lluís Castelló i Gendre.
SEGON: Trametre aquest text refós, degudament diligenciat i amb els documents requerits
legalment, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.”
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 aprofiten l’argumentari
d’abans que ja s’havia presentat al desembre. Diu que el seu grup es va abstenir per poder
veure els documents. No saben si aquest text refós ha estat validat per l’Ajuntament i si ja
s’ha enviat a urbanisme...

El secretari indica que quan diu “s’ha informat pels serveis tècnics...” vol dir que ho han
validat i que s’han incorporat tots els documents. Ara s’enviarà tot a urbanisme.

El Sr. Bacardí diu que com que aquest text refós no l’han vist, quedaran pendents
d’analitzar un dia, i hi votaran a favor ja que ja ha passat tres vegades pel ple i l’empresa ja
ha hagut de fer uns quants informes.
VII. MOCIÓ DE DECLARACIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL
EBRO.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la
CUP-PA, i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU.
Vist el resultat de la votació, s’acorda desestimar la proposta d'acord que tot seguit es
transcriu:
“EL passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan
Hidròlogico de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de
revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys, pel avui Comissari
europeu, Miguel Arias Cañete.
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no
perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta.
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla "regala"
l'aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l'aigua que podran
vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns
minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel
tram baix de l'Ebre i fins la desembocadura.
Des de les Terres de l'Ebre, l'any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per
al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d'alt valor
estratègic en les migracions d'aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per
adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts
que ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat.
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d'experts com de consens
polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i
posteriorment pel Ministeri d'Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals
irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com l'antic Plan
Hidrológico Nacional d'Aznar i el transvasament de l'Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i
Barcelona.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en
la lluita per la defensa de l'Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a
l'apropiació de l'aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no
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obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el
Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets d'aigua associats a aquestes hectàrees, a
altres usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d'altres conques.
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d'Aznar, ara es camuflaran en
un mercadeig d'aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d'aigua o figures similars.
Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de 56
infraestructures de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre
aquests destaca el recreixement de l'embassament de Yesa (Navarra), la més gran de totes
aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles afectats.
Una vegada més, s'enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que
mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre la
terra i els drets de l'aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i les
constructores s'omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen per
enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables beneficiats d'aquest pla, el
caciquisme més recalcitrant de les cúpules de les comunitats de regants, les grans
corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres recursos naturals i les
constructores.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca
des de tres vessants: la jurídica, dins l'Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal
Suprem; l'europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un
procediment d'infracció a l'Estat espanyol per incompliment de les normatives comunitàries;
i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que començaren el passat 7 de febrer amb
una manifestació massiva a Amposta.
Per tot això, des del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR A
L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG proposem l'adopció dels següents acords:
ACORDS
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i oferir suport als actes
que s'organitzin al municipi/comarca/comarques per difondre la seva tasca.
2. Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l'Ajuntament
de Bellpuig al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre aprovat pel govern
espanyol.
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres
rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar
l'equilibri natural i el bon estat ecològic.
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot
estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos
usuaris.
5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (C/Enric d'Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medio Ambiente.”
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 diu que votaran que no. Nno perquè no estiguin a favor de la defensa de l’Ebre
sinó perquè creuen que falta un full de ruta en aquest sentit del Govern de la Generalitat.
Creuen que tot el que volen fer des del Govern d’Espanya és molt complicat i que s’hauria
de pensar un Pla Hidrològic de les nostres terres, un pla que s’hauria de fer des del
Parlament.
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VIII. MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP BELLPUIG-SEANA PER LA RETIRADA DE LA
VERGE DE LA RECEPCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim del grup de la
CUP-PA.
Vots en contra: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU.
Abstencions: 1 del regidor Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vist el resultat de la votació, s’acorda desestimar la proposta d'acord que tot seguit es
transcriu:
“Pensem que ha arribat l'hora d'afrontar, amb valentia, els reptes mai no acomplerts per
consolidar la democràcia. Hem de recuperar tot aquell temps que, en virtut de les
característiques i els condicionaments del nostre procés de transició des de la dictadura a la
democràcia, ha estat desaprofitat per a l'impuls d'un marc de veritable civilitat republicana
(amb el ben entès que no ens estem referint a la forma política de l'organització de l'Estat,
sinó a l'absència de dominació d'uns individus sobre uns altres). El franquisme i, de
vegades, la pretesament obligada desmemòria han impedit que la nostra societat pugui
situar-se en els paràmetres mínims d'un acord convivencial apte per a totes les persones i
grups, siguin quines siguin les seves creences particulars, dins els principis generals del
respecte mutu i l'absència de privilegis.
La laïcitat no és ni una religió més ni una opció materialista, però tampoc no ha de
confondre's amb la mera aconfessionalitat o neutralitat de les institucions públiques. La
laïcitat sí que constitueix una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o
ideologia. La laïcitat està pedagògicament oberta a totes les aportacions culturals,
religioses, filosòfiques i científiques que siguin capaces de desenvolupar una reflexió critica i
comparada, i d'aquesta forma resultin compatibles amb les exigències d'una ciutadania
informada i responsable. La reducció de la laïcitat a un marc polític neutral de coexistència
entre les religions converteix en impossible l'objectiu de garantir la coexistència harmònica.
Aquesta última requereix un activisme laic que produeixi una relativització parcial del valor
que cada confessió religiosa atorga als seus costums, regles morals i creences, de tal
manera que unes confessions deixin marge a les altres.
Aquest és el veritable sentit del dret a l'espai públic, que no és un lloc buit, d'anomia, sinó
que ha de configurar-se mitjançant un sistema públic de valors que garanteixi la llibertat de
pensament i el pluralisme, conciliable amb els principals valors ètics i espirituals de les
diferents cultures i religions. Aquesta garantia només es pot concebre en la mesura que els
diferents valors culturals i religiosos hagin acceptat disminuir raonablement la seva
intensitat per no xocar violentament amb els valors de les altres opcions religioses i
filosòfiques.
Aquests són els motius pels quals ens veiem obligats a presentar aquesta moció al Ple de
l'ajuntament, ja que els darrers dies hem pogut observar l'existència d'una verge instaurada
a la recepció de l'ajuntament. També hem pogut comprovar que aquesta ha estat adquirida
mitjançant diners públics, fet que trobem del tot inacceptable. És per tot això que demanem
que el Ple municipal adopti els següents ACORDS:
PRIMER. Demanem la retirada immediata de la figura de la verge, així com de qualsevol
altra figura o representació de tipus religiós, que resti exposada dins de l'edifici de
l'ajuntament de Bellpuig.
SEGON. Demanem que el senyor Salvador Bonjoch i Guim, alcalde de Bellpuig, retorni la
quantitat de trenta set euros a l'ajuntament en concepte de la compra de la verge que li
van abonar el sis d'agost de 2015.
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TERCER. Demanem que es facin públiques totes aquelles despeses que l'ajuntament realitza
en institucions, entitats i esdeveniments de caràcter religiós.”
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:

Intervé el Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, i diu que entenen que
l’Ajuntament és la institució local que ens representa a tots, sense distinció de raça, cultura
o religió i que tenint en compte la nostra història i que la Verge dels Dolors és la nostra
patrona, entenen que l’Ajuntament recolzi la festa com moltes altres. Per tant, deixaran en
mans del consistori si vol o no retirar la verge i el que veuen més negatiu és que si és un
regal és passi el tiquet. Per tant, s’abstindran.

L’alcalde diu en primer lloc que aquest tema es podia explicar parlant, no calia una
Moció però, ja que s’ha presentat, explicaran com ha anat. Diu que temps endarrere va
desaparèixer per un acte de vandalisme la Mare de Déu, situada a la capella de l’Av. Urgell,
també coneguda popularment com “Mare de Déu de la Pudor”. Que aquesta Mare de Déu la
va posar un senyor de Bellpuig fa molts anys (de ca la Mora). Quan va passar es va parlar
amb el Sr. Josep M. Nadal que n’és un descendent i ell no hi va mostrar massa interès. Va
dir que potser la posaria, que miraria si en trobava una... Hi va haver una sèrie de veïns
que la volien posar i van parlar amb el mossèn. Ell va dir que en buscaria una. Va passar el
temps, i ell mateix, de vacances a Itàlia, la va veure, li van dir que era la Mare de Déu de
Lourdes, i va trucar al mossèn. El mossèn li va dir que la comprès i li va costar 37 €, de la
mida que li van dir. Diu que van parlar amb el mossèn per anar-la a posar i van quedar un
dia. Quan eren allí, també hi era el Sr. Nadal i alguns veïns, els quals van dir que un veí
n’havia fer una a mà, i com que va veure que li feia molta il·lusió, va optar per a que es
poses la que havia fet el veí, de comú acord amb els que estaven allí. Quan van tornar a
l’Ajuntament una treballadora li va dir que la deixés a recepció, donades les circumstàncies
que estàvem vivint. Diu que a ell li és igual però, com que li va demanar, la va deixar allí.
Que segur que és temporal, que potser tornaran a prendre la de la capella i posaran
aquesta, que potser d’aquí un temps la treuen... Creu que el motiu pel qual li demanava,
que ara no es pot parlar, era prou significatiu en aquell moment i que de moment és allí.
Que si li haguessin demanat els hi hauria explicat.
XIV. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc i compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, el
secretari-interventor dóna compte de:
“a) L’informe d’intervenció respecte del compliment del Pla d’Ajust municipal, corresponent
al 4r trimestre de 2015:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 18 de gener 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 quart 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.
b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 4rt trimestre
de 2015, es transcriuen a continuació les conclusions de l’informe d’intervenció:
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“Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del
deute viu:
4.4.1. Durant el 4rt trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 695.964,98€.
Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de
l’aprovació de pressupost, es comprova que: el pressupost continua sent estable.
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 4rt trimestre de 2015, dóna un import de
198.401,46 €.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.649.385,80€.”
c) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al
Quart Trimestre de 2015.
Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria i intervenció de 29.01.2015, corresponent
al quart trimestre de 2015, sobre compliment dels terminis de pagament derivat de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, en la nova redacció donada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol i
la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del
creixement i de la creació d’ocupació, que es resum a continuació:
a) Número de factures pagades durant el trimestre: 412
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 358.170,94€
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 186
d) Quantitat total de les factures pagades dins el termini legal: 71.089,82€
e) Nombre de factures pagades fora del termini legal: 226
f) Quantitat total de les factures pagades fora del termini legal: 228.081,12€
g) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des de la seva aprovació
(PMP): 83,16 dies
Relació de les obligacions, ja aprovades per l'Ajuntament, que es troben pendents de
pagament al final del 4rt trimestre de 2014:
Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 3r
trimestre
Dins de període establert
Fora de període establert
Total pendent de pagament

factures

Import total

216
26
242

224.314,42 €
49.644,50 €
273.958,72 €

c) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Quart Trimestre de
2015.
Es dóna compte que el Termini mig de pagament de l’Ajuntament de Bellpuig a 31.12.2015
va ser de 35,43 dies, de la seva EPE BSM de 35,14 dies, i del Consorci Llotja de Bellpuig de
-2,40 dies. El global general és de 35,15 dies.
d) També es dóna compte que amb data 10.03.2016, es va completar el marc pressupostari
municipal 2017-2019.”
A continuació, es dóna lectura a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la
Junta de Govern:
- JGL de 27.01.16, aprovació inicial projecte de reforma de la instal·lació de climatització de
la Casa de Cultura i Casa Carme Serra.
- JGL de 10.02.16, aprovació inicial PMU definició volumètrica d’una finca del PAU 25.
- JGL de 24.02.16, aprovació inicial projecte de rehabilitació de l’edifici del c/ La Font, 29,
destinat a espai d’exposició.
- JGL de 01.03.16, Sol·licitud ajuts programa LEADER, obres de rehabilitació d’un edifici
destinat a espai d’exposició.
- JGL de 09.03.16, Adhesió a pròrroga de l‘acord marc de subministrament d’energia
elèctrica del Consorci català pe desenvolupament local.
- Resolució 136/15, 28.12.15, aprovació de la segona certificació de les obres de
modernització de l’enllumenat públic, zona Sud.
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- R. 137/15, 31.12.15, expedient modificació de crèdits pressupost 2015, per ampliació de
crèdits.
- R. 138/15, 31.12.15, aprovació de factures per import de 18.372,70€
- R. 01/16, 19.01.16, aprovació definitiva del projecte modificat d’actuacions de millora del
circuit de motocròs de Catalunya.
- R. 02/16, 29.01.16, adjudicació contracte menor seguiment PAES.
- R. 03/16, 29.01.16, ajornament pel ordinari gener 2016.
- R. 04/16, 01.02.16, adjudicació contracte menor direcció obra reforma calefacció
poliesportiu, Fase 1.
- R. 05/16, 02.02.16, adjudicació contracte menor redacció PEU Bassa de suport.
- R. 06/16, 12.02.16, atorgament d’autorització sanitària activitats localitat.
- R. 07/16, 16.02.16, inici tràmits renovació Jutge de Pau substitut.
- R. 08/16, 23.02.16, assumpció despeses assegurança responsabilitat civil professional
tècnica municipal.
- R. 09/15, 29.02.16, aprovació liquidació Pressupost 2015.
- R. 10/16, 02.03.16, Aprovació llistat admesos concurs oposició plaça vigilant de la policia
local.
- R. 11/16, 10.03.16, Convocatòria ple ordinari 22/03/2016.
- R. 12/16, 10.03.16, aprovació definitiva projecte de reforma de la instal·lació de
climatització de la Casa de Cultura i Casa Carme Serra.
- R. 13/16, 10.03.16, Recepció d’obres d’un col·lector d’impulsió d’aigües al sector “El
Fontandó”.
- R. 14/16, 11.03.16, Recepció aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període
2017-2019.
PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Bacardi fa un prec dient que, en relació a l’últim escrit al Pregoner, on se’ls feia
referència per a veure que van fer el dia de la nevada, el seu grup volia exposar que
entenen que hi ha un protocol en aquests casos d’emergència, al qual demana, si us plau,
que se’ls inclogui, per tal que puguin actuar quan sigui necessari.
Entenen que l’Ajuntament de Bellpuig son tots, equip de govern i oposició, i els agradaria
que els tinguessin en compte i s’obrissin més canals de comunicació. Diu que a ells els
tindran sempre que vulguin. No és un retret sinó un prec per a que els posin dins d’aquest
protocol d’avisos, i així poder col·laborar en tot el que sigui necessari.
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
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