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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.
09/17
Caràcter Extraordinària
Data
27/12/2017
Horari
20:00 a 20:15
Lloc
Sala d'Actes 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:

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

Absents:
Relació de regidors que s’han excusat:
Cap
Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap
Ordre del dia:
I.
APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA TAXA REGULADORA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL GIMNÀS MUNICIPAL.
II.
APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
III.
MOCIÓ PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DEL POLIESPORTIU A PLAÇA DE L’1 D'OCTUBRE.
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Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple el primer
punt de l’ordre del dia:
I.
APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA TAXA REGULADORA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL GIMNÀS MUNICIPAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
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.
Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Per l’alcaldia es va acordar iniciar expedient d’imposició i ordenació de l’ordenança fiscal núm. 46,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en el gimnàs municipal,
encarregant al secretari interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir.
El RDL. 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals. En particular, l’article 16.1 del text refós esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran,
com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès el seu informe en data 15/12/2017, adjuntant
l’esborrany del projecte d’acord d’imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei públic de realització d’activitats en el gimnàs municipal, a fi d’adequar els imports
d’aquestes estades als costos del servei, d’acord amb el seu informe tècnic –econòmic.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa que a
continuació es relaciona:
O. F. Núm.46 , taxa reguladora per la prestació de serveis i realització d’activitats en el gimnàs municipal.
Segon.- Exposar al públic, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
l’anterior acords provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de la nova l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP Lleida el text íntegre de l’ordenança.
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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:

El senyor Bacardi, regidor del grup municipal de la CUP-PA, manifesta en primer lloc, que vol enviar
una salutació de record a la Marta i l’Oriol, regidors de la CUP de Reus, que han sigut detinguts aquest matí.
Des d’aquí volen expressar una mostra de suport i solidaritat davant d’aquesta justícia opressora. Sobre el
sentit de la moció, s’abstindran. Els motius de l’abstenció, en primer lloc, no veuen clar la participació de
l’empresa que fa l’assessorament. Entenen que hi ha de ser, un assessorament, el que no veuen tan clar és
el tema dels contractes, (potser ho veuran més endavant, doncs sap que encara ho esteu discutint), qui
contractarà, quina part pagarà l’Ajuntament, si el personal que hi treballarà, el gestionarà l’Ajuntament o una
empresa. També el tema que van proposar, i el govern va dir que es treballaria, sobre garantir l’accés de la
gent que no pogués assumir la quota cada mes, amb beques o ajudes de serveis socials. Ja aniran fent un
seguiment, perquè tampoc sabem les previsions d’assistència, com aniran els grups de les classes dirigides,
etc.

El senyor Solana, regidor del grup municipal FB-AM, diu que en el tema de les quotes mensuals, hi
havia una quota reduïda que es referia als pilots del circuit de motocròs, pilots de motociclisme, ja que
aquesta inversió venia des del circuit de Catalunya, volia saber si tots els col·laboradors voluntaris dels
campionats del circuit, uns 15 o 20, si fora possible que tinguessin una quota reduïda.

El Senyor Bonjoch, alcalde, respon que amb la Generalitat es va quedar únicament en els pilots amb
llicència, en la reunió del dia 20, on es va parlar d’aquest tema.
II.

APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
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.
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Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per atendre necessitats transitòries
de tresoreria, derivades de les diferencies en els terminis de venciment dels pagaments i dels ingressos
municipals.
Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats bancàries convidades al procés, de les quals la
considerada com a més avantatjosa complint amb les condicions de prudència financera, es la presentada
per Banco Santander, SA.
Atès que aquest expedient compleix el disposat en els articles 52 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb el RDL 17/2014,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer. Concertar amb l’entitat bancària Banco Santander, SA, una operació de tresoreria mitjançant de
compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda per secretaria, en les següents condicions:
a) Import:
200.000€.
b) Interès:
fixe 0,11 %
c) Comissió d’obertura:
0,00 %
d) Comissió d’estudi:
0,00 %
e) Comissió per no disponibilitat:
0,08 % (anual)
f) Termini de cancel·lació:
Un any des de la formalització.
g) Fedatari:
Secretari municipal
Segon. Consignar al pressupost municipal les quantitats necessàries per atendre el pagament de les
despeses derivades d’aquesta operació de tresoreria.
Tercer. Notificar la formalització d’aquesta operació a la Direcció General de Política Financera, durant els
deu dies primers del mes següent a la signatura del contracte, trametent el model CT previst a la normativa
sobre procediments en matèria de tutela financera d'ens locals.
Quart. Facultar al Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de l'ajuntament signi i
formalitzi els documents necessaris per dur a terme la tramitació i execució del present.”
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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:

La senyora Oriola, regidora del grup polític municipal de la CUP-PA, expressa que en aquest tema
sempre parlen el tema de la banca ètica, i el que troben a faltar és que, tot i que nosaltres ho hem dit moltes
vegades, que no s’hagi fet ni l’esforç de sol·licitar-ho a aquestes banques ètiques. Per això s’abstindran,
sent una qüestió que nosaltres l’hem demanat molt de temps, com a mínim fer aquesta consulta, ni que sigui
per deferència, encara que desprès es pregués la decisió de continuar-ho fent amb aquests bancs. Més
encara quan ara la situació dels bancs és més fluixa, perquè en el moment de proclamació de la república,
han estat els primers que han fet un canvi de seu, que han fet pressió. Considerem que nosaltres, des del
municipalisme hauríem de buscar possibles alternatives. Per això si que agrairíem que l’Ajuntament de
Bellpuig faci alguns passos. No estem dient que es canviïn tots els crèdits, sinó anant fent passos en
aquesta línia.

El Senyor Bonjoch, alcalde, diu que amb la banca ètica s’hi va parlar una vegada, aquí o al Consell
Comarcal, i ens van respondre que aquestes operacions no les feien. Crec que va ser al Consell Comarcal
que ho vàrem demanar i ens van dir que aquestes operacions amb entitats públiques municipals no les
feien.

La senyora Oriola, regidora del grup polític municipal de la CUP-PA, diu que en aquest sentit el que
voldrien és això, una resposta clara.
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El Senyor Bonjoch, alcalde, li respon que li mirarà al Consell Comarcal i li donarà una resposta més
definitiva. Ho demanaré i ja t’ho passaré.
III.

MOCIÓ PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DEL POLIESPORTIU A PLAÇA 1 D'OCTUBRE.

El Sr. Alcalde proposa retirar aquest punt de l’ordre del dia, deixant-lo sobre la taula, a fi de poder parlar
d’aquesta modificació de nom amb un afectat, que en aquest moment es troba fora de la vila, i d’acord amb
el previst legalment, que sigui tractat en la propera sessió plenària que se celebri, afegint que la proposta ha
estat proposada per tots els grups municipals, l’ANC i Òmnium Cultural, proposta que es aprovada per
unanimitat.
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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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