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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.
04/2017
Caràcter ORDINÀRIA
Data
26 de juliol de 2017
Horari
20:05 a 20:45
Lloc
SALA D’ACTES
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
Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA
Sra. Lídia GUIM GARRIGA
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ
SECRETARI:

alcalde
1r. tinent d’alcalde, portaveu grup del PDeCat
2n. tinent d’alcalde.
3a. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de la CUP-PA
regidora.
regidora.
regidor i portaveu grup de FB-AM
Enric Escolà Valls

Absents:
Relació de regidors que s’han excusat:
Sr. Marcel VIDAL ARBÓS
regidor.
Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ordre del dia:
LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (21/06/17)
INFORMES D’ALCALDIA
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BELLPUIG.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 02/2017.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 12 DEL POUM DE BELLPUIG.
DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA, ANY 2018.
INFORMES D’INTERVENCIÓ, 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. A continuació se sotmet a la consideració del Ple el primer punt
de l’ordre del dia:
I.

LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (21/06/17)

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària, 03/2017, de 21 de juny de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 10.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 408
Fax 973 321 087
www.bellpuig.cat

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme
allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es dóna per llegida i
s’aprova l’acta de referència en els seus termes.
II.

INFORMES D’ALCALDIA.

No n’hi ha.
III.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BELLPUIG.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Per acord del Ple de l’Ajuntament, de 3 de maig de 2017, es va aprovar inicialment la modificació de la
forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable, per tal de prestar-lo en la forma gestió
directa associativa, mitjançant el Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i el seu
ens de gestió directa, Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA (GIACSA), d’acord amb la seva Memòria
justificativa i Projecte d’establiment, iniciant-se la tramitació d’aquest expedient. Aquest servei, fins el
moment, es prestava mitjançant gestió indirecta i forma de concessió, per l’empresa C. Aigües de
Catalunya, SA.
El Ple va aprovar inicialment dita Memòria justificativa, el Projecte d’establiment, i el nou Reglament del
servei, acord que va ser exposat públicament durant un termini de trenta dies, mitjançant anuncis publicats
al Butlletí Oficial de la Província, número 90, de l’11 de maig de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7372, de 18 de maig de 2017, tauler d’edictes i seu electrònica municipal. Així mateix, es va
donar audiència als interessats.
Durant el període d’exposició pública, el dia 21 de juny de 2017 (Núm. R. entrada: 1113/17), s’ha formulat
una al·legació, presentada pel Sr. Manuel Ayza, en representació de de l’empresa C. Aigües de Catalunya,
SA. Referent a dites al·legacions, el secretari interventor municipal ha emès informe desfavorable a les
consideracions efectuades, per tractar-se de qüestions que no afecten l’expedient de modificació de la forma
de gestió del servei públic municipal de distribució d’aigua potable del municipi de Bellpuig, sense perjudici
del dret de l’interessat a comparèixer en el moment de tramitar l’expedient de l’extinció i liquidació de la
concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana, actualment prorrogada.
Vist l’anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta per la normativa vigent, i que
procedeix proposar la seva aprovació definitiva pel Ple d'aquest Ajuntament, conforme l’article 160.2 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, i l'article 22.2.f) i 47.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local, per la qual cosa es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació per majoria
absoluta de l’acord següent:
Primer. Desestimar l’al·legació presentada per l’empresa C. Aigües de Catalunya, SA, en base als motius
expressats en l’informe del secretari-interventor municipal, del que es remetrà còpia a l’interessat, junt amb
la notificació del present acord.
Segon. Aprovar definitivament la integració de l’Ajuntament de Bellpuig, en el Consorci per la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), així com els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat Consorci, publicats
al BOP de data 3 de desembre de 2015, i demanar la definitiva adhesió en l’esmentat ens.
Tercer. Designar a Salvador Bonjoch i Guim, Alcalde-President, com a representant de l’Ajuntament de
Bellpuig, amb veu i vot al Consell Rector del CONGIAC, i com a representant suplent, al Sr Ramon Gassó i
Brufau, Tinent d’alcalde, quedant aquests sotmesos al règim de representació i separació que es preveu als
Estatuts del CONGIAC. Aquests representants es podran modificats per acord de l’Ajuntament.
Quart. Aprovar definitivament l’aportació econòmica anual per a contribuir al finançament del pressupost del
Consorci, fixada per l’any 2017, en 2.400,00 euros. Aquest import es revisarà anualment d’acord amb el
pressupost aprovat i s’aplicarà proporcionalment en funció de la data d’incorporació. Així mateix aprovar
l’aportació inicial al Fons Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 euros, calculat d’acord amb els criteris fixats
per l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC, de data 19 de Novembre de l’any 2014.
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme
allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

Cinquè. Aprovar definitivament la Memòria justificativa de la prestació dels serveis públics d’abastament
d’aigua potable per gestió directa, i el projecte d’establiment.
Sisè.- Modificar expressament i de forma definitiva la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua
potable perquè passi a prestar-se sota la forma gestió directa associativa mitjançant Consorci per la Gestió
Integral d’aigües de Catalunya, qui podrà encarregar la gestió del servei al seu ens de gestió directa Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya, SA, d’acord amb la Memòria justificativa i el Projecte d’establiment.
Setè. Aprovar de forma expressa el Conveni regulador de l'adhesió al Consorci CONGIAC com a forma de
gestió associativa del servei públic de subministrament d'aigua a Bellpuig, així com el model del Conveni
regulador de l’encàrrec de CONGIAC a GlACSA, per a la gestió de l'abastament d'aigua potable a Bellpuig.
Vuitè. Aprovar definitivament el Reglament regulador de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua
potable.
Novè. Publicar el present acord, junt amb el text íntegre del Reglament, en el Butlletí Oficial de la Província, i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant nota de referencia de l’acord i de la publicació del
Reglament.”
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 la Sra. Lídia Guim, regidora del grup de la CUP-PA per preguntar respecte del que havien
parlat i acordat sobre participació ciutadana, si ja tenen pensat com farien les taules de participació i s’obriria
al poble, més que res perquè la gent sàpiga que vol dir la remunicipalització i que volem aconseguir amb
això.

Respon l’alcalde, Sr. Salvador Bonjoch i diu que de moment encara no ho han valorat el que farien,
perquè encara estan en un procés de negociació amb Aigües de Catalunya i ara entrem en el mes d’agost.
Diu que més endavant, s’explicarà al municipi com anirà la gestió. La intenció de l’equip de govern és que l’1
de gener es pugui començar el nou servei, i per tant al setembre es podria fer aquesta xerrada a nivell
municipal per informar de com anirà tot.
IV.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 02/2017.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sra. Quesada, Sr. Gassó, Sr. Raurich, i Sra.
Burgueño, del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 3, dels regidors Sr. Bacardí, Sra. Oriola, 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 pot 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 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 d’aquesta modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme
allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

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 sotmetran 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 02/2017, amb aplicació de majors ingressos
i amb un contingut, resumit a nivell de capítols, següent:
a) Estat de Despeses:
CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
713.500,00
945.560,00
39.500,00
1.184.270,36
22.200,00
1.201.827,23
0,00
4.199,64
662.880,00
4.773.937,23

CRÈDITS
EXTRA
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
713.500,00
961.560,00
39.500,00
1.184.270,36
22.200,00
1.210.827,23
0,00
4.199,64
662.880,00
4.798.937,23

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

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.716.600,00
45.000,00
508.900,00
1.219.160,00
36.400,00
90.000,00
220.817,33
636.709,90
300.250,00
4.773.837,23

INCREMENTS
DE CRÈDITS
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.716.600,00
45.000,00
508.900,00
1.244.160,00
36.400,00
90.000,00
220.817,33
636.709,90
300.250,00
4.798.837,23
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2 Exposar al públic aquest acord, per un termini de 15 dies, mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis
municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord es considerarà definitiu. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període d’exposició pública, per la seva
resolució.”
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 la Sra. Sandra Oriola, del grup de la CUP-PA, i diu que el seu grup hi votarà en contra per una
partida en concret, que és la que fa referència al tema de la seguretat,, ja que consideren que s’hauria
d’haver seguit una altra via que seria la convocatòria d’una plaça de forma pública. A més a més, també
pensen que la contractació d’una empresa privada no l’acaben d’entendre, perquè al final aquesta no té
competències en ordre públic, i pensen que si el que pot fer és avisar als mossos, això també ho podria fer
la ciutadania. Diu que pensen que aquesta partida es podria estalviar fent una contractació anual d’alguna
persona de forma més permanent.

Respon el Sr. Ramon Torres i diu que varen fer anar aquest sistema perquè l’altre va ser impossible
de poder-lo fer. Diu que pensaven que la mateixa persona que ho havia fet les darreres campanyes (el
Manel) ho faria però ha estat impossible contactar amb ell. Per aquest motiu van agafar l’opció que els va
semblar més propera al que s’havia fet fins ara.

L’alcalde diu que també es va parlar amb la M. Josep, que també ho havia fet però ara no podia i
també es va mirar la gent que va participar al concurs en el que es va contractar al Xavier Pallàs però
estaven ocupats.
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme
allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

V.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 12 DEL POUM DE BELLPUIG.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sra. Quesada, Sr. Gassó, Sr. Raurich, i Sra.
Burgueño, del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 3, dels regidors Sr. Bacardí, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Considerant necessari procedir a tramitar la modificació puntual núm. 12 del POUM de Bellpuig, redactada
pels consultors Arku3 Urban, SLP, la qual pretén efectuar una correcció als articles 192 i 193 del POUM, per
millorar la regulació de les activitats d’explotació de recursos naturals i de l’ús extractiu, i adaptar-les a les
determinacions establertes per la normativa general (Llei d’Urbanisme), tal i com es fa constar a la memòria
tècnica justificativa.
Tenint en compte els informes que figuren a l’expedient i que la normativa aplicable està constituïda per:
- articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme,
- articles 117 i 118 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei d’urbanisme;
- arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció, per majoria absoluta, del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 12 del POUM de Bellpuig, consistent en millorar la
regulació de les activitats d’explotació de recursos naturals i de l’ús extractiu, i adaptar-les a les
determinacions establertes per la normativa general.
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la darrera
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió, en el tauler
d’anuncis de l’ajuntament, etauler, i en la seu electrònica municipal (https://www.seu-e.cat/web/bellpuig).
Tercer. Sol·licitar de forma simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del TRLUC informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials.”
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INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:

Intervé el Sr. Josep Ramon Bacardí i diu que el seu grup hi votarà en contra, no perquè dubtin de la
viabilitat tècnica, de que es pugui fer o no, sinó perquè al moment de valorar-ho van debatre si això té un
interès públic, per la ciutadania i veuen que aquí s’ha confós el benefici empresarial amb el benefici per la
ciutadania. Diu també que ja que la cosa parla també d’activitats extractives també volien fer esment a les
contraprestacions que podria fer una empresa a la qual se li arregla el POUM, i tot i que ja els van explicar
que aquesta modificació la paga la mateixa empresa, els sortia el dubte de si aquest benefici repercutiria a
la ciutadania. Diu que entenen que no hi ha benefici per la ciutadania, com el que podria ser la connexió
entre la carretera de Belianes i la de Vilanova, que l’empresa estava disposada a sufragar. Diu que com que
aquest equip de govern i l’anterior tampoc han fet els passos que esperaven per alleugerir el tràfic rodat dins
del municipi, hi votaran en contra.

Intervé el Sr. Jordi Solana, del grup de FB-AM, i diu que el secretari ja els va explicar el contingut de
la modificació, i com que l’empresa es fa càrrec dels costos, no hi tenen res en contra.

Intervé l’alcalde i diu que pel fa al tema de la variant de Vilanova a Belianes ja fa 6 anys que hi porta
lluitant. Hi ha el pressupost i el projecte fet però falten quasi 3 milions d’euros. Va parlar d’aquest tema amb
el conseller Rull quan va venir pels Dolors i li va dir que de moment el tema està pendent d’aquests diners.

Intervé el Sr. Ramon Torres i diu que també pensen que si s’hagués fet per on estava marcada
inicialment anava malament pel municipi, perquè estava massa a prop.
VI.

DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS DE BELLPUIG I SEANA, ANY 2018.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
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Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Publicada per la Generalitat l’Ordre de festes locals per a l’any 2018, en virtut de la qual s’estableix la
necessitat de fixar dues festes locals per a Bellpuig, i per Seana, pel proper any.
Rebut el requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, demanant que
es presenti la proposta d’aquestes dues festes locals per al municipi, any 2018, a fi de donar compliment al
previst en l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors.
Vist l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que, segons les
previsions del calendari de l’any vinent, les festes locals oficials per l’any 2018 del municipi de Bellpuig, i del
nucli de Seana, siguin les següents:
- Bellpuig: 23 de març (Festa dels Dolors) i 14 de setembre (Festa Major).
- Seana: 23 de març (Festa dels Dolors) i 28 de setembre (Festa Major de Seana).
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als centres
docents i a qui resulti interessat.”
VII.

INFORMES D’INTERVENCIÓ, SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I
REGIDORS DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
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A continuació, es dóna lectura a l’informe d’intervenció, les darreres resolucions d’alcaldia i als principals
acords de la Junta de Govern:
a) INFORMES INTERVENCIÓ.
El secretari interventor informa que des de l’anterior sessió no s’ha emès cap informe a donar compte al Ple.
b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
- Junta de Govern Local de 28.06.17, atorgament de subvencions àmbit esportiu.
- Resolució 54/17, 19.06.17, devolució aval a Gilabert Miró, SA, obra Rehabilitació Casa V. Serra.
- R. 55/17, 21.06.17, aprovació nòmines extraordinàries de juny.
- R. 56/17, 12.04.17, adjudicació contracte menor serveis Curs de monitors de lleure, F. Verge Blanca.
- R. 57/17, 29.06.17, aprovació nòmines del mes de juny.
- R. 58/17, 05.07.17, adjudicació contracte menor serveis Modificació del POUM, Arku3 Urban SLP.
- R. 59/17, 05.07.17, inici expedient contractació de “Millora del circuit de motocròs”.
- R. 60/17, 11.07.17, adjudicació contracte menor obres arranjament de camins, Romà Inf. i Serv. SAU.
- R. 61/17, 12.07.17, adjudicació contracte menor serveis de Seguretat, Phoenix V y S, SA.
- R. 62/17, 17.07.17, Convocatòria contractació de “Millora del circuit de motocròs”.
- R. 63/17, 21.07.17, convocatòria ple ordinari 26.07.2017.
c) PRECS I PREGUNTES.

Intervé la Sra. Lídia Guim, del grup municipal de la CUP-PA, i dóna lectura al següent prec:
Moltes vegades prenem consciència de l'època que se'ns acosta per la publicitat, aquesta gran aliada de
la maquinària consumista. L'exemple més clar el trobem uns mesos abans de Nadal, on tot el nostre
entorn queda impregnat de joguines i perfums ideals. I l'estiu no n'és una excepció. Encara no ens hem
acabat de treure l'abric que els fanals, els aparadors i els rètols lluminosos ens criden amb cossos
impecablement perfectes. En cada racó la publicitat ens demana que complim uns cànons de bellesa, cal
que siguem esveltes, amb una cintura de nina i uns pits suggerents. No podem tenir un sol pèl fora de lloc
i la nostra pell cal que es torni bruna.
Aquesta acció publicitària no és res més que una altra expressió del patriarcat sobre les nostres vides, en
aquest cas sobre els nostres cossos. Perquè en realitat no som res més que això: cossos. Cossos que
serveixen per vendre, cossos que s'utilitzen per reproduir o produir, cossos com a objecte sexual per
satisfer impulsos. Una expressió més de violència, sí de violència de gènere, perquè aquesta no només
ens mata, sinó que també ens oprimeix i ens neutralitza. Acostumades i preocupades per agradar als
altres abans que a nosaltres mateixes. La pressió estètica no és res més que la punta de l'iceberg
d'aquest sistema capitalista i patriarcal que ens han imposat.
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És per això que des de l'esquerra independentista ens hem marcat una fita molt clara, ja que aquesta
nova república que construírem no pot quedar aïllada del feminisme, acabar amb els feminicidis. Amb
tots i cada un d'ells, començant per la pressió estètica sobre els nostres cossos, passant per la norma
acceptada que és la dona la responsable de les cures, el trencament amb l'amor romàntic i acabant per la
més horripilant de les seves expressions, els assassinats masclistes.
Es per aquest fet que proposàvem la campanya “L'operació bikini ens la passem per la xona" ja que
volem trencar i acabar amb els cossos normatius, aquells que sorgeixen dels seus, cànons de bellesa.
Amb ella volem obrir el primer forrellat, que ens estrenyen la cintura i ens oprimeix les idees. Volem,
doncs, acabar amb aquesta pressió estètica que desemboca en dietes miracle, cosmètics nocius,
operacions quirúrgiques i en el més greu dels casos, els trastorns alimentaris.
Omplir Bellpuig de cossos lliures i bonics, empoderats, no és afeblir la nostra posició com a dona, sinó tot
el contrari. És enfortir-nos juntes, començar a capgirar tots els tabús de la feminitat, recuperar el nostre
cos com a una sobirania més. I fer-ho amb alegria i somriures, amb sonoritat, és a dir, entre companyonia
en percebre'ns com a iguals, capaces de crear xarxes per compartir i transformar la nostra realitat, ja
que totes hem patit aquesta opressió de diverses maneres.

Intervé el Sr. Solana, del grup municipal FB-AM, i pregunta sobre el tema de bassa, ja que teníem el
projecte a punt de començar i com és que medi ambient ens l’ha tombat.


El Sr. Bonjoch, alcalde, li respon i diu que van anar a urbanisme, a medi ambient a mirar-ho i en un
principi ens van dir que cap problema. Ho vam tirar endavant i alhora de la veritat hi va haver problemes. Ara
mateix estem en un moment “d’stand by”. Estem mirant una altra opció en un altre terreny, però està el tema
parat perquè el tècnic del departament que hi ha de donar la conformitat diu que no, amb arguments que no
entenem sobretot tenint en compte que ho hem fet tal i com ens havien dit. Estem mirant de fer-ho a través
d’una altra finca, i ens compensaran les pèrdues. Ho hem parlat amb la conselleria i en tornarem a parlar.

Intervé el Sr. Escolà, secretari i diu que a la primera reunió ens van indicar que fent un pla especial
projectual n’hi havia prou, que cap problema i és el que fem d’acord a les seves indicacions. Després es
parla amb gent del departament que et diuen que pots tirar-ho endavant i quan ho tens ja per fer diuen que
no perquè cap tècnic ho informarà favorablement. És així de dramàtic.

Intervé el Sr. Bacardi, del grup municipal de la CUP-PA, i manifesta que és un prec d’última hora i
que vol ser un toc d’atenció perquè ja és la segona vegada que ho veuen, que mentre s’està informant a
l’oposició per part de l’alcalde, o regidors, veuen unes actituds com que de sota veu es diu “que es voti...
votem o vinga...” diu que entenen que el ple és el principal acte de democràcia que tenim al poble, que
veuen que la transparència de l’equip de govern deixa una mica que desitjar i que creuen que el ple és el
lloc on s’ha de debatre i on s’han de donar tots els arguments que puguin sorgir, no veuen la pressa ni les
ganes d’acabar. No entenen aquesta faltar de respecte cap al ple, i demanen recapacitar aquesta actitut.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de tot el qual en dono fe.
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