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

Identificació de la sessió
Núm.: 1/17
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de març de 2017
Horari: de 20:30 a 21:30 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. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

(30/11 i 22/12/2016).
2. INFORMES D’ALCALDIA
3. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. GEN-

0112/2017.
4. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST “LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS

PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA” MCA-0113/2017.
5. APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  "PER  A  UN  DESENVOLUPAMENT  RURAL  SOSTENIBLE

INTEGRAL I INTEGRADOR" MCA-0114/2017.
6. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS SOBRE ELS 40 ANYS DEL CONGRÉS DE

CULTURA CATALANA-FUNDCC. 1029-0003/2017.
7. APROVACIÓ  DE  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  PACTE  NACIONAL  PER  A  UNA  SOCIETAT

DIGITAL A CATALUNYA. 1029-0004/2017.
8. APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LES  PERSONES  AFECTADES  DE

POLIOMIELITIS - APPCAT 1029-0002/2017.
9. 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 dóna inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del
Ple els punts inclosos a l’ordre del dia:

I.       APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS – (30/11 I 22/12/16).
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Data de les actes que se sotmeten a aprovació: ordinària, de 30 de novembre de
2016 i extraordinària, de 22 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 2/2003,
es donen per llegides i s’aproven les actes de referència en els seus termes.

II.      INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr.  alcalde informa que s’han acabat les obres dels nínxols i  que s’ha començat el
desplegament de la fibra òptica. En un més i mig ja es podran començar a connectar uns
400 veïns, i 400 més cada mes. Es calcula que al mes d’octubre estarà connectat tot
Bellpuig i Seana. 
També  informa  que  s’han  tret  els  arbres  de  la  plaça  Sant  Roc  i  que  aquesta  està
pràcticament acabada. Només queda instal·lar algun mobiliari i fer una neteja general. 

III.       APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  D'ADHESIÓ  AL  PACTE  NACIONAL  PEL
REFERÈNDUM. GEN-0112/2017.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.

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

“El dia 25 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el  Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan lgnasi
Elena,  Maite  Arqué,  Jaume  Bosch,  Francesc  de  Dalmases,  Carme-Laura  Gil,  ltziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent: 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels  històriques,  antigues  i  profundes,  i  s'ha  manifestat  reiteradament  al  llarg  del
temps. Avui, Catalunya esta integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures
polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s'ho fet més evident davant
del  món.  Fins  al  punt  de convertir-se en una aspiració  sostinguda,  que avui  recull  la
voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de
ciutadanes  i  ciutadans  de  Catalunya,  que  volen  materialitzar-lo  mitjançant  un
referèndum. 
Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant
un  referèndum  és  majoritària  i  transversal;  i  congruent  amb  la  determinació  cívica,
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat
organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem  que  l'actual  marc  jurídic  espanyol,  tol  com  han  defensat  experts  en  dret
constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d'interpretacions diverses, ho de ser
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entès com un instrument per trobar solucions democràtiques ols problemes polítics i no
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les  persones,  entitats,  organitzacions  ¡  ¡institucions  que  signem  aquest  MANIFEST
entenem  el  referèndum  com  una  eina  privilegiada  d'aprofundiment  democràtic,  que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
els apriorismes, i a assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties
justes  i  necessàries per  a  la celebració  d'un Referèndum reconegut  per  la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l'articulació d'aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. i
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 31 de juliol de
2013, llur adhesió al pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En  aquest  moment,  atesa  la  transformació  viscuda  pel  Pacte,  i  amb  la  voluntat  de
manifestar l'adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur  futur,  aquest  Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la  ciutadania  de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 
Per tot això, els grups municipals de l'Ajuntament de Bellpuig proposen al Ple Municipal
els següents ACORDS 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
4.  Enviar  aquesta  moció  aprovada  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya,  al  Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  a  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

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. Oriola, regidora del grup municipal de la Cup-PA, diu que el seu grup hi
votarà  a  favor,  però  que  insisteix  que  quan  es  parla  de  referèndum  sempre  es  fa
referència a referèndum pactat, però que si aquesta via acaba no existint, que entenen
que no existirà, el seu grup és partidari de que el referèndum es faci, sí o sí, i si cal, s’ha
de desobeir. Diu que hi haurà moments que evocaran a la il·legalitat, perquè no serà
pactat i en aquest sentit és quan el seu grup emplaça a que s’han de començar a fer
accions  que  vagin  en  aquesta  línia.  Per  aquest  motiu,  quan uns  joves  de  l’esquerra
independentista van fer una protesta simbòlica,  que tots els partits polítics van titllar
d’acció violenta i fora de lloc, nosaltres creiem que és el mínim del que haurem de fer per
tal de poder fer el referèndum. Diu que no estan disposats a que no es realitzi i per tant,
que ens ho comencem a creure o el pacte nacional quedarà en paper mullat. Que s’han
d’agafar més compromisos i emprendre més accions. 
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 El Sr. Jordi Solana, regidor i portaveu del grup de FB-AM, diu que el seu grup votarà
a favor,  però que al  mateix  temps vol  demanar  al  consistori,  format  per  tres  partits
independentistes, si es pot posar sota el cartell  que anuncia el municipi Bellpuig, que
aquest és un municipi adherit a l’associació de municipis per la independència, fent-ho
així més públic.

IV.        APROVACIÓ DE LA MOCIÓ   DE SUPORT AL MANIFEST “LLUITA AMB UNIÓ DE
PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA”  . MCA-0113/2017.

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:

“Unió  de  Pagesos  de  Catalunya  des  del  seu  inici  fins  als  postres  dies  ha  estat
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntar de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat
de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal  manera que la Catalunya
pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari
majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el
28 de gener. Resumin en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català
contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això considerem que s’han
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c) L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi
hagi,  que  la  prevista  a  la  Política  Agrària  Comuna,  cosa  que comporta  per  al  sector
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només
ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de
la Unió Europea i  que la resta de competidors mundials  no han de respectar,  ja que
només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial
del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també
perquè la ciutadania respecti  la  convivència amb les activitats agrícoles,  ramaderes i
forestals quan accedeixi al medi i gaudeixi del medi.
•  Segon:  Respecte  a  la  voluntat  democràtica  de  la  pagesia  professional
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió
de Pagesos.
Des de les primeres eleccions democràtiques al  camp (desembre del  1994),  Unió  de
Pagesos  de  Catalunya  ha  obtingut  el  suport  àmpliament  majoritari  de  la  pagesia
professional  catalana,  en  les  darreres  eleccions  (febrer  2016)  ha  obtingut  una
representació lleugerament superior als dos terços; no obstant això, l’actual Govern i els
que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut,
en  major  o  menor  grau,  la  veu  d’Unió  de  Pagesos,  com a  representant  àmpliament
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana
es manté a les Taules sectorials i  òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs

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



Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus
de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans
de participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana ha aguantat una davallada acumulada, en termes constants, del 39
% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la
liberalització  deslleial  en l’accés al  mercat  interior  a  la  Unió  Europea,  i  els  oligopolis
agroindustrials i comercials que ens ha portat a suportar en molts sectors preus ruïnosos
per les nostres produccions. A aquests dos aspectes cal afegir-hi l’encariment desmesurat
de determinats costos de producció.
El  Parlament  ha instat  reiteradament  el  Govern a treballar  per assegurar  la  justícia  i
l’equitat  en  el  comerç  i  la  distribució  dels  productes  agroalimentaris,  garantint  els
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica,
una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció
(competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per assegurar el compliment
de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així
mateix, l’ha instat fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes
tipus,  les  agrupacions i  organitzacions de  productors,  així  també l’actualització  de  la
regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast
per  assegurar  la  justícia  i  l’equitat  en  el  comerç  i  la  distribució  dels  productes
agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74
% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya; no
obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van
acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat
cosa  que  ha  comportat  retallades  en  les  inversions  en  les  explotacions,  mesures
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones
amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant  la  pèrdua  de  la  majoria  absoluta  al  Congrés  dels  Diputats,  cal  revertir  la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i,
mitjançant  una  llei,  cal  deixar  fixades  les  prioritats  consensuades  en  programació  i
execució del PDR de reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem
esperar més per capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han
de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de
la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i canviar radicalment la situació
actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les
sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any
a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les
mesures excepcionals s’aplica de manera eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per
sota  dels  llindars  d’emergència.  A  més,  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  d’actuar
diligentment quan quedi demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars
dels  terrenys  cinegètics,  per  minimitzar  els  danys  i  gestionar  la  sobreabundància  de
l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat  del  medi  de  mantenir-los  de  manera  sostenible  sense  perjudicar  el  bestiar
domèstic i, si s’escau, que es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi
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augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions que cal emprendre davant
la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres
zones  de  la  península  Ibèrica  i  a  l’altra  banda  dels  Pirineus  i  provoquen  importants
conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot
el  territori,  replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i  de
gestió  de  la  fauna,  però,  mentre  no  es  disposa  del  nou  marc  legislatiu  cal  actuar
aprofitant al màxim el marc actual.
• Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments
fora  de  les  normes,  o  no  autoritzant,  amb  aquest  criteris  espuris,  construccions  i/o
instal·lacions  imprescindibles  per  a  l’activitat  agropecuària  i  forestal.  La  Generalitat
també  està  establint  un  règim  sancionador  en  matèria  de  gestió  de  les  dejeccions
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no
són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La  pagesia  necessita  una  legislació  que  garanteixi  uns  espais  protegits  i  productius,
estudis  d’impacte  agrari  que  minimitzin  els  impactes  de  les  infraestructures  i  els
corregeixin,  l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el  sòl  no urbanitzable i
l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones
amb  limitacions  naturals,  desenvolupar  polítiques  específiques  per  a  les  zones
periurbanes  i  la  revisió  de  l’abusiva  i  arbitraria  designació  com  a  Zona  d’Especial
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Bellpuig aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter
voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-  Molt  Honorable  Sr.  Carles  Puigdemont  i  Casamajó  -  President  de  la  Generalitat  de
Catalunya-Plaça de Sant Jaume, 4 08002 BARCELONA
- Sr. Joan Caball Subirana-Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya C/
Ulldecona, 21-31 2ª planta 08038 BARCELONA.”

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 en primer lloc que votem
aquesta moció, quan la marxa va passar per aquí fa gairebé un mes, i que entenen que
s’ha de votar, perquè és una moció que ha entrat, però que veient els compromisos que a
l’ajuntament se li  demanen per donar-li  suport, troben estrany que no s’informés a la
CUP, en cap moment, que la marxa pararia a dinar, i que hi hauria visita institucional. A
part d’això, entrant en la moció diu que la CUP va donar suport a l’organització de la
marxa pagesa i està per la dignitat pagesa però no a alguns dels seus requeriments i no a
marxa ja que entenen que no és el model de pagesia que s’ha de defensar. Pensen que
Unió de Pagesos mai ha fet critica de la política agrària comuna, quan li ha interessat, i
d’altra banda no renuncia a estar dins  de la UE,  ni  al  model  de pagesia que aquest
propugna. Les lleis de lliure mercat, només es poden subvertir fora d’aquesta UE i fent
produccions no subvencionades. Unió de Pagesos, malgrat ha guanyat totes les eleccions,
sempre ha estat qui més s’ha fet escoltar i si no ho ha estat prou, ha agafat els vicis dels
vells sindicats i ha renunciat a la mobilització i a la lluita del carrer. Ha deixat d’explicar
els seus motius i s’ha “apalancat” amb una política d’estructura gran i de funcionariat.
Parlar de preus ruïnosos, quan els pagesos de casa nostra han escollit ells sols el model
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de pagesia que volien, han anat a vendre on creien que millor els tractarien. Molts d’ells
formen  part  de  cooperatives  que  s’han  desentès  de  la  comercialització  dels  seus
productes i han vist com les gran corporacions i cooperatives de segon grau han malmès
la imatge i qualitat dels seus productes, que ara ni controlen ni desitgen. És cert que
l’any passat hi va haver retallades serioses de l’Estat,  però la mateixa Generalitat va
retallar les ajudes de muntanya i a la ramaderia ecològica, cosa que no té gaire sentit, i
de fet va ser un error que va ser corregit més endavant. Tenim un problema amb la fauna
cinegètica, que no està ben gestionada, però tampoc entenem que la pagesia hagi de ser
l’única interlocutora. Hi ha d’haver espais per a la fauna salvatge, i per a la pagesia, i això
ha de ser un contracte social. És evident que la gestió d’avui és nefasta, diu, i caldria que
no només des dels sindicats agraris es parlés d’aquest tema. 
Es parla a vegades d’espais productius protegits, quan parlem d’una cabanya porcina de
7 milions d’animals. Aquests dos conceptes són antagònics i per tant les sancions que
segons Unió de Pagesos són arbitràries, i van dirigides a actuacions no intencionades,
encara són minses i irrisòries, si es té en compte que la meitat de les aigües subterrànies
de Catalunya estan contaminades greument. Sense anar més lluny, la massa d’aigües
que tenim sota els nostres peus és de les més contaminades de Catalunya segons un
mapa emès per  la  Generalitat.  No només el  règim sancionador  de  la  Generalitat  els
sembla poc efectiu diu, sinó que demanen segons els mateixos consells del Síndic de
Greuges, que deixin de donar permisos per construir noves granges i es faci  així una
moratòria per frenar-les. 

V.         APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  "PER  A  UN  DESENVOLUPAMENT  RURAL
SOSTENIBLE INTEGRAL I INTEGRADOR" MCA-0114/2017.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.

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

“Davant  la  proposta  de  llei  presentada  al  Parlament  de  Catalunya  sobre  un
“Desenvolupament  Rural  Sostenible  en  la  programació  i  l’execució  del  Programa  de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, davant
el primer redactat incomplert i  exclusivament focalitzat en el sector primari
(d’altra  banda,  imprescindible  per  al  desenvolupament  i  manteniment  dels
nostres territoris):
Els  Grups  d’Acció  Local  (GAL)  de  Catalunya,  i  per  extensió  tots  els  agents
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris
rurals  (siguin  públics  i/o  privats),  volem  tirar  endavant  una  campanya  de
sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la
importància  de  la  concertació  territorial,  la  planificació  conjunta  i  de  l’enfocament
integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals.
Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les
oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol
nou marc legal que es vulgui plantejar ‐sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o
sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per
l’enfortiment de la pagesia.
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic
que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de
cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció d’enfortir la
diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la qualitat de
vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país).
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin
la tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense
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activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials s’identifiquen
per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial que generi valor
afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de les empreses rurals
de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i integrador esdevé
una realitat quan tots els actors concerten una estratègia basada en les persones i el
territori. El cor del nostre món rural són les petites i mitjanes empreses que treballen en
xarxa per enfortir el seu capital, tant social com econòmic. Per tant, el suport al món rural
s’ha de fer des d’una òptica transversal en que tots els agents hi participin.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són
totes les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals.
Catalunya ha d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors
d’activitat,  i  malauradament,  el  món  rural  és  encara  avui  un  espai  que  necessita
polítiques especifiques de suport, acompanyament i dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir
l’acció del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR
2014‐2020 i que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la
Proposició  de  llei  que  ens  ocupa,  i  que  és  tasca  transversal  dels  diferents
departaments  i  nivells  de  la  nostra  administració  pública  (Generalitat,  Diputacions,
Consells Comarcals, administracions locals...):
PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que suposa un
contracte‐programa plurianual que promou la concertació público‐privada i que
permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit econòmic. La feina
que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i posada en valor de la
producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem treballar des d’avui mateix,
davant el futur període 2021‐2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció  Local al
multifons  i  continuar  la  feina  feta  fins  ara  per  a  la  innovació  territorial,  l’activitat
econòmica i la millora de la qualitat de vida del medi rural.
SEGON.  Manifestar  la  preocupació  dels  territoris  rurals  per  la  dinàmica  poblacional
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel retorn
dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències poblacionals
negatives.
TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat socioeconòmic,
en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa com elements
clau per a l’arrelament de les persones al territori.
QUART.  Demanem  que  el  govern  vetlli  per  l’entesa  entre  els  diferents  nivells
d’administració,  institucions  i  actors  per  a  un  bon  desplegament  de  polítiques  de
protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el manteniment
de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria.
CINQUÈ.  Demanem  un  calendari  per  a  l’establiment  de  la  fibra  òptica  als  nostres
territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels mateixos i
d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la resolució d’una
vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen algunes zones del
nostre territori.
SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament del
pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als nostres
territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives dels impactes
ambientals,  que  remuneri  la  solidaritat  territorial  davant  noves  infraestructures,
promovent com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids com a model menys
impactant i intel·ligent.
SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix el
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de muntanya, per una
estratègia  única,  integral  i  integradora al  món rural.  Destacant  el  format  plurianual  i
treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis de desenvolupament
econòmic i Consells Comarcals).
VUITÈ.  Instar  al  parlament  que  retiri  la  proposició  de  llei  “Desenvolupament  Rural
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Sostenible en la programació i  l’execució del Programa de Desenvolupament Rural  de
Catalunya  2014‐2020  finançat  per  la  Unió Europea”,  i  que  s’utilitzin  els  mecanismes
existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació
del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar‐les endavant sempre i quan no
hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de vital
transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris (mesures 3, 8,
19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei, que aquesta es faci
amb  la  perspectiva  d’un  medi  rural  SOSTENIBLE,  INTEGRAL  I  INTEGRADOR,  que
contempli  i  englobi  tots  els  agents  que  vivim  i  treballem  al  i  pel  territori  rural  de
Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat, el ple l’Ajuntament de Bellpuig aprova:
1‐ Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL
I INTEGRADOR”.
2‐ Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
−  Molt  Honorable  Sr.  Carles  Puigdemont  i  Casamajó,  President  de  la  Generalitat  de
Catalunya, C/ Plaça de Sant Jaume, 4, 08002‐ Barcelona
− Honorable  Sra.  Meritxell  Serret  i  Aleu,  Consellera d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca i
Alimentació, C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 612‐614, 08007‐ Barcelona
− Sr. Carles Luz i Muñoz, President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, C/
Pujada del Seminari, s/n, 25280‐ Solsona, administracio@arca‐dr.cat.”

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, indica que la CUP hi votarà a
favor. Diu que comparteixen el diagnosi que es fa dels territoris rurals, que es cert que hi
ha molts nuclis de petita població en situacions crítiques, i s’ha de fer una crítica a les
polítiques  de  desenvolupament  rural  que  s’han  dut  a  terme  fins  ara.  La  promoció
d’aquesta pagesia que forma part del model d’agroindústria ha generat més riquesa en
termes absoluts, però és una riquesa que no reverteix de forma redistributiva al territori, i
pensen que la visió del desenvolupament rural passa el 100% per aquestes pràctiques de
concertació territorial, de planificació estratègica, de que tots els agents del territori, a
través de pràctiques de participació ciutadana, puguin definir quines són les pràctiques
que hem de seguir per tirar endavant el territori i denunciar la situació en que es troba el
nostre GAL que ha passat de dos comarques a tres i part del Segrià, amb els mateixos
recursos, i com els recursos humans del Leader de Ponent es veuen bastant limitats, per
dur a terme la tasca per gestionar tant els ajuts, com altres projectes interessants com
poden ser  Gustum o  altres.  Des de  l’Ajuntament  i  del  Consell  Comarcal,  hauríem de
pressionar per augmentar les partides del nostre GAL com a nivell de Catalunya i que a
través  del  territori  puguem començar  a  implementar  mesures  de  pla  estratègic,  per
apostar per un veritable desenvolupament rural que passi per promocionar projectes que
permetin diversificar l’economia i posar en valor les potencialitats del territori.
 Intervé l’alcalde, Sr.  Bonjoch i diu que té tota la raó, i  que de fet hi haurà molts
projectes que quedaran al tinter per falta de diners. Creu que seria necessari més del
doble del pressupost per poder-ho tirar endavant, i que a les comarques de Lleida tenim
un problema molt greu, que si no es posen solucions, en 15 o 20 anys podria suposar que
molts pobles desapareguin. 

VI.     APROVACIÓ  DE  LA  MOCIÓ  ALS  AJUNTAMENTS  SOBRE  ELS  40  ANYS  DEL
CONGRÉS DE CULTURA CATALANA-FUNDCC. 1029-0003/2017.

El Sr. Alcalde, a petició de varis dels assistents, proposa retirar aquest punt de l’ordre del
dia i deixar-lo sobre la taula, i d’acord amb el previst legalment, que sigui tractat en la
propera sessió plenària que se celebri, proposta que es aprovada per unanimitat.

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



VII.        APROVACIÓ  DE  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  PACTE  NACIONAL  PER  A  UNA
SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA. 1029-0004/2017.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.

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

“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació
de  les  persones  que  les  utilitzen,  han  esdevingut  factors  estratègics  per  assegurar,
l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de
les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà
de ser instantani  i  universal,  és  una oportunitat  per construir  una Administració  més
intel·ligent  que doni  resposta  a  la  necessitat  de  conjugar  conceptes  com ara govern
obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment,  aquest  ús  extensiu  i  intensiu  de  les  tecnologies  de  la  informació  es
fonamenta  en  l’existència  de  les  necessàries  infraestructures  de  comunicacions
electròniques que han de prestar servei  al  conjunt del  territori,  evitant qualsevol risc
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i
cohesionada,  i  posant  les  tecnologies  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la
ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat
Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i  les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
-  El  desplegament  i  la  gestió  coordinada  d’infraestructures  tecnològiques  i  de
comunicacions  electròniques  que  assegurin  la  igualtat  d’oportunitats  per  a  tots  els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
-  L’impuls  d’una  nova  administració  digital,  que  més  enllà  de  l’extensió  de  l’ús  de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses
per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
-  El  desenvolupament  de  la  Indústria  4.0,  difonent  entre  el  teixit  empresarial  la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre  de  2016  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Barcelona,  la
Diputació  de  Tarragona,  la  Diputació  de  Lleida,  la  Diputació  de  Girona,  l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i
impulsar  les accions necessàries  per a col·laborar en la implementació  dels  objectius
d'aquest Pacte.

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



Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el  Consorci  Localret i  al  Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.”

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 el seu grup hi votarà
a favor, i que són conscients de tota la feina que s’està fent per l’administració oberta i el
canvi de programari de l’Ajuntament. Volen fer un incís, en el sentit que no han vist que a
cap paràgraf d’aquesta moció es parlés de sobirania tecnològica necessària per a que en
un futur la gent no estiguéssim sotmesos a les llicències, als cànons que demanen les
empreses tecnològiques per posar el seu programari als nostre ordinadors i per tant, diu
que és un prec a la regidoria que pertoqui, que es faci campanya i sensibilització per l’ús
de programari lliure no només als usuaris de Bellpuig, i també perquè l’ajuntament faci
un  pas  per  començar  a  fer  anar  el  programari  lliure,  sense  pagar  llicència,  i  faci
campanyes de protecció de la seguretat dels internautes. 
 El  Sr.  Ramon  Gassó,  regidor  diu  que  en  aquest  moment  l’ajuntament,  pel
funcionament digital utilitza un programa fet pels ajuntaments, i que al darrera sí que hi
ha una empresa que va ajudant a la seva instal·lació i va fent tots els canvis que se li van
demanant pel bon funcionament del programa.

VIII.     APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AFECTADES DE
POLIOMIELITIS - APPCAT 1029-0002/2017.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.

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

“Des d’APPCAT (Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya), van sol·licitar a l’Ajuntament
de Bellpuig s’inclogués en l’ordre del dia d’un Ple Municipal una moció de suport a les
persones que van ser afectades de poliomielitis i que avui pateixen els efectes tardans i
la Post pòlio.
Per tot això, vistes les consideracions que s’efectuen al seu escrit,  es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Donar suport a l’APPCAT (Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya), davant de les
autoritats competents, per tal que:

 Alguns dels hospitals ja constituïts  s’estableixin coma Centres de Referència per
donar atenció a les persones afectades per la poliomielitis.
 Els graus de discapacitat siguin valorats d’acord a les limitacions que presenta el
pacient.
 Les ajudes tècniques estiguin d’acord a les necessitat del pacient, prescindint del
seu cost econòmic.
 Els  efectes  tardans  de  la  pòlio  siguin  presos  en  consideració  com  a  condició
patològica dolorosa i invalidant a l’igual que l’edat i condició dels afectats.
 Es difongui informació als metges d’atenció primària i a tots els professionals de la
sanitat sobre el SPP i els efectes tardans associats amb la poliomielitis.
 Totes  aquelles  persones  afectades  que  disposin  d’informes  mèdics  que  avalin  i
acreditin el seu precari estat de salut se’ls faciliti l’accés a la jubilació anticipada, o bé
a la incapacitat.
 El  Govern  d’Espanya  modifiqui  l’article  1  del  Reial  Decret  1851/2009,  de  4  de
desembre,  pel  qual  es  regula  l’anticipació  de  la  jubilació  dels  treballadors  amb
discapacitat en grau igual o superior al 45%, limitant el fet que aquet requisit, previ un
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informe  mèdic,  només  sigui  una  condició  que  s’hagi  d’acomplir  en  el  moment
d’efectuar la petició, i no durant el període mínim de cotització.

2. Comunicar aquest Acord a l’APPCAT (Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya).”

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. Lídia Guim, regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que el seu grup hi
està  a  favor,  però  que els  sorprèn el  grau  de cinisme de  presentar  aquest  tipus  de
mocions i que després des del govern es promoguin polítiques contradictòries, com per
exemple les que reivindicàvem a la campanya “fem fora a la privada de la pública”, on es
denunciava  que  es  podia  obrir  la  porta  a  que  empreses  privades  com  les  mútues
poguessin utilitzar les instal·lacions dels nostres hospitals o caps. A més a més, diu que
també  troben  una  altra  problemàtica  amb  les  avaluacions,  que  no  s’acaben  de
correspondre amb el grau real ja que sempre diagnostiquen el 33%, per no tenir que
donar la invalidesa. A més, diu que hi ha altres malalties que també s’haurien de tenir en
compte com la sensibilitat química múltiple, que per no anar més lluny, tenim els casos
de la Sònia i la Montse a Bellpuig.

IX.       SEGUIMENT  DE  LA  GESTIÓ  DE  L’ALCALDIA,  JUNTA  GOVERN  I  REGIDORS
DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES.
A continuació, es dóna lectura a l’informe d’intervenció sobre seguiment de la situació
econòmica,  les  darreres  resolucions  d’alcaldia  i  als  principals  acords  de  la  Junta  de
Govern: 
a)    INFORMES INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D'AJUST, EXECUCIÓ TRIMESTRAL,
PLA PRESSUPOSTARI, MOROSITAT I PMP 4 TR 2016.
En compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, aquest interventor
dóna compte de: 
a)  L’informe  d’intervenció  respecte  del  compliment  del  Pla  d’Ajust  municipal,
corresponent al Quart trimestre de 2016:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 27 de gener de 2017, 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 2016, segons
l’article 10 de la OM MHAP/2105/2012 de 1.10.2012.
Respecte  del  compliment  del  Pla  d’ajust  de  l’Ajuntament  de  Bellpuig,  aprovat  el
29.03.2012,  (en  termes  consolidats),  l’informe  d’intervenció  determina  que  s’han
acomplert majoritàriament les previsions d’aquell pla d’ajust, d’acord amb la projecció
anual estimada a la data d’emissió d’aquell informe. 
Respecte  de  l’execució  del  Pressupost  municipal  consolidat,  corresponent  al  quart
trimestre  de  2016,  s’informa  que  s’han  comunicat  les  dades  requerides,  i  que  el
pressupost continua sent estable, i que el deute viu al finalitzar aquest trimestre era de
2.480.630€.” 
b)  Respecte  de  l’execució  del  Pressupost  municipal  consolidat,  corresponent  al  4rt
trimestre de 2016, es transcriuen a continuació les conclusions de l’informe d’intervenció:
“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 de 2016, el càlcul de la capacitat de finançament és de
466.676,04€. 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 2016, dóna una diferencia
positiva d’import de 24.296,78€.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.480.624,03€.”
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c) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al
Quart Trimestre de 2016.
Es  dóna  compte  al  Ple  de  l’informe  de  tresoreria  i  intervenció  de  31.01.2017,
corresponent al quart trimestre de 2016, 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 resumeix a
continuació :

Entitat

Pagaments realitzats en el període
Factures o Documents Justificatius Pendents de Pago al Final del

Període

Període
Mig  Pag
(PMP)
(días)

Pag. Dins Període
Legal

Pag
Fora

Període
legal

Període Mig Pag
Pendent (PMPP) (dias)

Dins Període Legal Pag
al Final del Període

Fora Període
Legal Pag. al

Final del
Període

Número
de

Pagos

Import
Total

Número
de

Pagos

Import
Total

Número de
Operacion

s

Import
Total

Número de
Operacions

Import
Total

Bellpuig 88,29 202 217194,83 168 498153,31 68,54 214 246352,97 27 301180,78

Bellpuig Serveis
Municipals 

41,87 52 16817,84 105 60123,01 0 54 12968,84 6 17151,31

C. Llotja de 
Bellpuig

0 0 0 0 0 110,31 13 579,44 1 185,00

c) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Quart Trimestre de
2016.
Bellpuig

Rati operacions pagades: 58,64
Import pagaments realitzats: 704.621,85 €
Rati operacions pendents: 42,03
Import pagaments pendents: 573.178,21 €
PMP: 51,19

Bellpuig Serveis Municipals (BSM)
Rati operacions pagades: 44,82
Import pagaments realitzats: 71.300,60 €
Rati operacions pendents: 38,08
Import pagaments pendents: 30.120,15 €
PMP: 42,82

PMP Global:
Import pagaments realitzats: 775.922,45 €
Import pagaments pendents: 603.298,36 €
PMP: 50,57

b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
- Junta de Govern Local de 30.11.16, aprovació inicial de la divisió poligonal del PAU 25, i
dels estatuts i bases d’execució de la seva Junta de Compensació. Aprovació inicial del
projecte d’urbanització del PMU-01.
-  JGL  de  14.12.16,  adhesió  al  contracte  derivat  de  l’acord  marc  de  subministrament
elèctric.
- JGL de 11.01.17, aprovació definitiva de la reparcel·lació i del projecte d’urbanització del
PMU-01.
- JGL de 25.01.17, aprovació definitiva del projecte d’urbanització del PAU-23. Aprovació
del  conveni  de  finançament  de  les  obres  de  consolidació  del  Molí  Vell  de  Bellpuig.
Aprovació definitiva de la divisió poligonal del PAU 25, i dels estatuts i bases d’execució
de la seva Junta de Compensació.
-  JGL de 22.02.17, aprovació del  conveni  per a l’impuls del  programa INCORPORA de
l’Obra Social de La Caixa.
-  JGL de 08.03.17, adhesió a la proposta de concessió de la Creu de Sant Jordi  al Sr.
Miquel Crusafont.
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- JGL de 22.03.17, aprovació del conveni infraestructures de Sanejament PMU-01.
- Resolució 92/16, 29.11.16, aprovació nòmines del mes de novembre.
- R. 93/16, 13.12.16, modificació de regidors responsables d’àrees.
- R. 94/16, 19.12.16, convocatòria ple extraordinari 22.12.2016.
- R. 95/16, 20.12.16, aprovació nòmines paga extra.
- R. 96/16, 29.12.16, rectificació decret 95/16, aprovació nòmines paga extra.
- R. 97/16, 29.12.16, aprovació ampliació de crèdits 10/16.
- R. 98/16, 29.12.16, aprovació generació de crèdits 11/16.
- R. 99/16, 29.12.16, aprovació definitiva Pla d’Emergències de les sales del Castell.
- R. 100/16, 29.12.16, aprovació definitiva Projecte d’obres construcció de 80 nínxols.
- R. 101/16, 29.12.16, adjudicació contracte menor d’obres construcció de 80 nínxols.
- R. 102/16, 30.12.16, aprovació nòmines del mes de desembre.
- R. 01/17, 13.01.17, devolució aval obres modernització enllumenat públic zona Sud.
- R. 02/17, 13.01.17, sol·licitud ajuts programa Leader, espai d’exposicions.
- R. 03/17, 18.01.17, adjudicació contracte menor subministrament i instal·lació de nou
equipament informàtic.
- R. 04/17, 25.01.17, ajornament ple ordinari mes de gener.
- R. 05/17, 31.01.17, atorgament incentius al rendiment personal.
- R. 06/17, 31.01.17, atorgament incentius al rendiment personal.
- R. 07/17, 31.01.17, aprovació nòmines del mes de gener.
-  R.  08/17,  14.02.17, adjudicació contracte menor serveis inventariat  de béns mobles
municipals.
- R. 09/17, 16.02.17, aprovació pla de seguretat i salut obres construcció de 80 nínxols.
- R 10/17, 17.02.17, aprovació memòria equips tractament piscines.
- R. 11/17, 20.02.17, adjudicació contracte menor obres arranjament jardins Pl. Sant Roc.
-  R.  12/17,  14.02.17,  adjudicació  contracte  menor  serveis  valoració  llocs  de  treball
municipals.
- R. 13/17, 23.02.17, extinció contracte d’arrendament d’immobles del carrer La Font, 29.
-  R.  14/17, 24.02.17, pròrroga expedient modificació de la forma de gestió del  servei
d’abastament d’aigua potable.
- R. 15/17, 28.02.17, adjudicació c. menor obres reforma lluernari Casa Carme Serra.
- R. 16/17, 28.02.17, aprovació nòmines del mes de febrer.
- R. 17/17, 28.02.17, inici retirada vehicle L-7266-J.
- R. 18/17, 03.03.17, adjudicació contracte menor subministrament fotocopiadores, 2017.
- R. 19/17, 06.03.17, adjudicació contracte menor subm. tendals a l’escola bressol.
- R. 20/17, 08.03.17, adjudicació contracte menor d’obres millora equips piscines.
-  R.  19/17,  06.03.17,  adjudicació  contracte  menor  subministrament  tendals  a  l’escola
bressol.
-  R.  21/17,  10.03.17,  adjudicació  contracte  menor  subministrament  renovació  dues
vàlvules hidràuliques planta tractament.
-  R.  12/17,  14.02.17,  adjudicació  contracte  menor  serveis  valoració  llocs  de  treball
municipals.
- R. 23/17, 14.03.17, aprovació Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.
- R. 24/17, 20.03.17, adjudicació contracte menor serveis elaboració estudis canvi gestió
servei d’aigua.
- R. 25/17, 23.03.17, convocatòria ple ordinari 28.03.2017.

c) PRECS I PREGUNTES.
 Intervé el Sr. Vidal, del grup de la CUP-PA, diu que han repassat les mocions que s’han
aprovat aquesta legislatura, i per respecte al ple i a ciutadania, volem fer referència a les
que es van aprovar per unanimitat, més per saber en quin estat es troben i quina és la
intenció  de  l’equip  de  govern,  per  implementar-les.  Una  seria  la  situació  de
remunicipalitzar  l’aigua de nou,  que l’Enric  ja ens ha donat  notícies,  i  l’altra  seria  la
redacció del  reglament  orgànic municipal,  la  que vam aprovar la retirada de tots els
símbols  feixistes  que  encara  són  presents  a  Bellpuig,  i  l’última  la  moció,  contra  els
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desnonaments i  la pobresa energètica.  Saber quines són les intencions de l’equip de
govern. 
 Respon l’alcalde i diu que el tema de l’aigua, s’està tirant endavant i de l’altra s’ha
d’anar treballant. De símbols feixistes en tenim pocs, unes quantes plaques de protecció
oficial  a les cases, i  s’ha de parlar  amb els veïns per treure-les.  S’ha d’anar mirant i
treballant.
 Intervé la Sra. Oriola, del grup de la CUP-PA i es dirigeix a la Sra. Burgueño, pel que fa
als actes de celebració del dia 8 de març. Diu que van anar a parlar amb ella, perquè
volien  fer  un  acte  plural,  amb  signes  polítics  diferents  i  encarar  la  temàtica  a  la
participació política de la dona a l’Ajuntament de Bellpuig. Diu que en una reunió informal
es va comentar aquesta possibilitat, i que els va dir que no hi havia res programat, i que
com a regidora, se li  va proposar que fes de intermediària,  i  els  va saber molt  greu
perquè al final es van fer dos actes a Bellpuig, i fins i tot hi va haver gent que va haver de
decidir a quin anava, restant, enlloc de sumar. Diu que, de cara a un altre cop, potser ha
de millorar la comunicació i l’organització, ja que en aquests temes és millor sumar i no
dividir. 
 Respon la Sra. Burgueño, diu que ella va parlar amb les Atenees, i que li van dir que
alguna cosa farien, ja que feia 23 anys que ho feien. Que sabien que es feia aquest acte,
però que elles ja havien enviat la seva carta, que volien fer un acte al seu local.
 La Sra. Oriola diu que de cara a un altre any, estaria bé que la regidora convoqués
una reunió, on hi puguin participar totes.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT, per Salvador Bonjoch Guim, alcalde, i
Enric Escolà Valls, secretari interventor
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