
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm. 03/17
Caràcter Ordinària
Data 21/06/2017
Horari 20:05 a 21:10
Lloc SALA D'ACTES
Assistents:
Sr. Salvador BONJOCH GUIM alcalde
Sr. Ramon TORRES BOSCH 1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de PDeCat
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU 2n. 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 han excusat la seva assistència:
Sra. Anna QUESADA TEULÉ 3a. tinent d’alcalde.
Relació de regidors que no l’han excusada:

Cap

Ordre del dia:
I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

(28/03 I 03/05/17).
II. INFORMES D’ALCALDIA
III. MODIFICACIO DESIGNACIO GRUP MUNICIPAL "CIU" PER "PDeCAT". 
IV. VERIFICACIÓ DEL "PLA ESPECIAL URBANÍSTIC" GRANJA BENET". 
V. MODIFICACIÓ  DE L'ORDENANÇA FISCAL 26,  TAXA PER LES  ESTADES A  LA  LLAR

D'INFANTS, APROVACIÓ PROVISIONAL.
VI. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 27, TAXA PELS ENSENYAMENTS A L'ESCOLA

DE MÚSICA, APROVACIÓ PROVISIONAL. 
VII. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ 2017. 
VIII. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG EN MATÈRIA DE
SERVEIS  SOCIALS  I  ALTRES  PROGRAMES  RELATIUS  AL  BENESTAR  SOCIAL  I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

IX. MOCIÓ DE REPROVACIÓ DEL BISBE DE SOLSONA. CUP BELLPUIG. 
X. MOCIÓ  PER  A  GARANTIR  LA  VISIBILITAT  I  LA  IMPLENTACIÓ  DE  LA  LLEI  PER  A

ERADICAR LA LGTBIFÒBIA A LA VILA DE BELLPUIG. CUP BELLPUIG. 
XI. 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.  Seguidament se sotmet a la consideració del Ple el
primer punt de l’ordre del dia:

XII. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS(28/03 I 03/05/17).
Data de les actes que se sotmeten a aprovació: Ordinària, 01/2017, de 28 de març de 2017, i
extraordinària, 02/17, de 03 de maig de 17.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 10

Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es donen per
llegides les actes. En relació amb els punts  VII i VIII de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de
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març de 2017, el Sr. secretari manifesta l’existència d’unes errades de redacció de l’acta, que cal
que siguin esmenades. Explica que tot i que van ser aprovades per unanimitat, com consta en el
recompte de la votació, hi figura el següent: “Acord: Es  desestima la proposta d’acord....,” quan
evidentment  hi  havia  de   figurar:   “Acord: Aprovar  la  proposta d’acord.....”.  Acceptades  les
esmenes  expresades,  s’ordena  que  siguin  transcrites  a  l’acta  corresponent,  aprovant-se  per
unanimitat la resta de les actes en els seus propis termes.

I. INFORMES D’ALCALDIA.
L’alcalde manifesta que no té cap qüestió especial a informar.

II. MODIFICACIO DESIGNACIO GRUP MUNICIPAL "CIU" PER "PDECAT".

El passat 18 de maig de 2017 (reg. d’entrada núm. 872), els regidors integrants del Grup polític
municipal  de Convergència  i  Unió,  “CiU”,  van presentar  petició  comunicat  la  modificació  de la
denominació del seu grup, per Grup Municipal de Partit Demòcrata, “PDeCAT.
La regulació normativa en aquesta matèria ve recollida als articles 20.1 c) i 73.3 de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de Règim Local, als articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós
de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya i als articles 23 a 29 del R. Decret 2568/1986, de
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Vist l’anterior es proposa als assistents, l’adopció de l’acord següent: 
1.  Donar-se per assabentats  de la modificació de la denominació del Grup polític municipal  de
Convergència i Unió “CiU”, el qual passarà a la denominació Grup Municipal de Partit Demòcrata
“PDeCAT.

III. VERIFICACIÓ DEL "PLA ESPECIAL URBANÍSTIC" GRANJA BENET".

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor:  6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sr. Raurich, i Sra. Burgueño, del
grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 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:

“Per Resolució de l’Alcaldia, de 09.06.2015, es va aprovar inicialment el Pla Especial d’ordenació
conjunta de l’explotació ramadera “GRANJA BENET”, promogut per Seana Bovi, SCP, i Agriramadera,
SL. 
Conforme al que disposa la legislació vigent, va ser sotmès a informació pública durant el termini
d’un  mes,  mitjançant  publicació  del  corresponent  edicte  al  BOP de  Lleida,  núm.  126,  del  dia
03.07.2015,  al  Diari  “La  Mañana”,  del  dia  02.07.2015,  a  la  pàgina  web  municipal
(www.bellpuig.cat), i al tauler d’anuncis. Durant aquell termini, no s’hi va presentar al·legacions, ni
reclamacions,  i  aquest  Pla  va  quedar  aprovat  provisionalment  el  30.09.2015  pel  Ple  de
l’Ajuntament.
Posteriorment  va  ser  tramès  l’expedient  a  la  Comissió  d’Urbanisme de  Lleida,  per  tal  que  es
procedís a la seva aprovació definitiva, i aquesta Comissió va notificar l’acord, adoptat en la sessió
del dia 3.12.2015, de suspensió de l’aprovació definitiva del Pla Especial  Urbanístic d’ordenació
conjunta de l’explotació ramadera “GRANJA BENET”, fins que s’incorporessin les prescripcions del
seu acord, mitjançant un text refós verificat pel mateix òrgan de l’aprovació provisional.
Els  promotors han presentat el  document Text Refós del  Pla Especial  Urbanístic  “Pla del  Bosc”
requerit, incorporant les prescripcions de l’acord de la CULL, i els serveis tècnics municipals han
constatat que aquest document, incorpora les prescripcions requerides. 
Els serveis jurídics municipals presten la seva conformitat al document Text Refós del Pla Especial
Urbanístic  d’ordenació  conjunta  de  l’explotació  ramadera  “GRANJA  BENET”,  i  informen
favorablement la proposta d’acord, la qual cosa s’acredita amb la seva signatura en la proposta.
Conforme als articles 21.1j) de la Llei 7/85, de Bases del Règim Local (LRBRL) i l’article 83 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), és competència de l’Alcalde l’aprovació inicial dels plans i
demés instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística, i als articles 22.2.c) i 47.2 de la
LRBRL i l’article 83 del TRLUC, preveuen que és competència del Ple de l’Ajuntament, l’aprovació
dels que posin fi a la tramitació municipal dels plans i instruments d’ordenació. 
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Així doncs, conforme la legislació esmentada correspon al Ple municipal, amb el quòrum de majoria
absoluta, prendre l’acord corresponent, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el quòrum de
majoria absoluta, s’acordi: 
PRIMER: Aprovar la verificació del Text Refós del Pla Especial d’ordenació conjunta de l’explotació
ramadera “GRANJA BENET”. 
SEGON: Trametre el text refós a la Comissió d’Urbanisme de Lleida.”

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. Bacardí, del grup municipal CUP-PA, i diu que com va manifestar el seu grup quan
es va presentar per primera vegada, votaran en contra perquè aquest model de ramaderia que
s’està duent a terme actualment al nostre territori, la consideren que és totalment insostenible,
tant pel que fa a nivell de contaminació ambiental, com d’aqüífers i llera pública, i que per això s’hi
oposen.
 Intervé el Sr. Jordi Solana, del grup municipal FB-AM i diu que per la seva part creuen que són
els tècnics qui ho ha de verificar i si ho troben correcte, li donem el vistiplau. 

IV. MODIFICACIÓ  DE L'ORDENANÇA FISCAL 26,  TAXA PER LES  ESTADES A  LA  LLAR
D'INFANTS, APROVACIÓ PROVISIONAL.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor:  6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, 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:

“L’alcaldia ha acordat iniciar expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de
la taxa per a les estades a la Llar d’Infants, 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 13/06/17, adjuntant
l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei públic d’estades a la Llar d’Infants, a fi d’adequar els imports d’aquest servei als seus
costos, 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 modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa que a
continuació es relaciona:
O. F. Núm. 26, Taxa per les estades a la Llar d’Infants.
Segon.-  Exposar  al  públic,  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Lleida  i  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 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 modificació de 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 les modificacions efectuades.”
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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 la Sra. Sandra Oriola, del grup municipal CUP-PA i diu que la seva intervenció serà
aplicable a l’altra modificació que es presenta per no repetir-se. Diu que al darrer ple que es va
aprovar pel tema dels de modificació de taxes, el seu grup va fer 2 vots a favor i 2 abstencions,
perquè volien expressar que l’equip de govern els va convidar a manifestar-se, explicant-los com
funcionava, amb quins criteris... diu que el que ara veuen és que en aquell moment se’ls hi va dir
que  es  pujarien  una  mica  les  taxes,  perquè  feia  dos  anys  que no  es  pujaven,  i  que s’havien
consultat preus de municipis del voltant, però aquesta forma de calcular-ho no els sembla la més
adequada i justa, ja que creuen que s’hauria de tenir més en compte les necessitats de Bellpuig;
s’hauria de fer un càlcul sobre quants alumnes tenim, si s’ha crescut amb alumnes o no... diu que hi
hauria d’haver un informe, tant a nivell  qualitatiu, com quantitatiu que ajudés a determinar els
preus. També fa un incís, perquè creuen que s’informa poc a la gent. Diu que la gent no sap res de
com es defineixen aquestes taxes, perquè s’apuja o s’abaixa, i també s’hauria de poder aplicar al
tema,  unes  tarifes  progressives,  i  que  depenent  de  la  capacitat  econòmica  de  les  diferents
persones, es pugues fer un preu diferent.

V. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 27, TAXA PELS ENSENYAMENTS A L'ESCOLA
DE MÚSICA, APROVACIÓ PROVISIONAL.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor:  6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, 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:

“L’alcaldia ha acordat iniciar expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 27, reguladora de
la taxa pels ensenyaments de l’escola de música, 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 12/06/17, adjuntant-hi
l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei d’ensenyaments de l’escola de música, a fi d’adequar els imports d’aquest servei al seus
costos, 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 modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa que a
continuació es relaciona:
O. F. Núm. 27, Taxa pels ensenyaments de l’escola de música.
Segon.  Exposar  al  públic,  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Lleida  i  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 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 modificació de 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 les modificacions efectuades.”
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VI. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor:  6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, 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:

“El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del passat 3 de maig de 2017, va aprovar la
delegació a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida,
de les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Per poder fer efectiva dita delegació, entre d’altres qüestions, es necessari adaptar la normativa
municipal en matèria de sancions sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, al
model d’Ordenança General de Circulació proporcionada per l’OAGRTL de la Diputació de Lleida,
doncs  es  considera  que  per  a  una  aplicació  efectiva  de  la  gestió  de  la  delegació,  es  precís
l’adaptació a la regulació requerida per aquell organisme.
Vist que s’ha emès informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable en
la tramitació de l’expedient d’aprovació d’aquesta l'Ordenança General de Circulació de Bellpuig.
Atès  que  l’aprovació  inicial  i  definitiva  d’ordenances  o  reglament  es  competència  del  Ple  de
l’Ajuntament,  conforme els articles 22.2.d)  i  49 de la Llei  7/1985, Reguladora de les Bases del
Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i  Serveis de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 179/1995.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l'adopció del següent Acord 
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança General de Circulació de Bellpuig, el text de la qual figura
en el seu expedient, i el qual es dona per transcrit a tots els efectes.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de trenta
dies,  mitjançant  anunci  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis
de  la  Corporació,  perquè  tothom  pugui  examinar  l'expedient  i  formular  les  reclamacions  i
suggeriments  que  estimin  pertinents.  De  no  presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en
l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés
pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça
electrònica https://www.seu-e.cat/web/bellpuig].
TERCER. Amb l'entrada en vigor de la nova l'Ordenança General de Circulació de Bellpuig, quedarà
derogada l'anterior Ordenança Municipal de Circulació de l’Ajuntament de Bellpuig, publicada al
BOP de Lleida núm. 122, de 10/10/2002.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.”

VII. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG EN MATÈRIA DE
SERVEIS  SOCIALS  I  ALTRES  PROGRAMES  RELATIUS  AL  BENESTAR  SOCIAL  I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor:  6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, 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:

“Vist l’acord de la Junta de Govern local, de 10/05/2017.
Atès que la competència per aprovar acords en aquesta matèria correspon al ple, i per tant es
considera necessari sotmetre aquesta resolució a l’oportuna ratificació, d’acord amb el que preveu
l’article 52 i 114 del Decret legislatiu 2/2003 pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord: 
PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern local de 10/05/2017, el text de la qual es transcriu a
continuació, i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calguin per a la seva efectivitat:
“APROVACIÓ  D’UN CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  L’URGELL  I
l’AJUNTAMENT DE BELLPUIG EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
D’acord amb les  previsions  del  sistema competencial  de la  Llei  12/2007,  de Serveis  Socials,  els  municipis
ostenten competències  en l’àmbit  dels  Serveis Socials  Bàsics,  si  bé,  respecte dels municipis  de menys de
20.000  habitants,  és  la  Comarca  qui  s’haurà  d’establir  com  a  Àrea  Bàsica  de  Serveis  socials,  podent
desenvolupar les funcions que siguin necessàries per a la gestió dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.
El  Consell  Comarcal  de l’Urgell  està  constituït  com a  Àrea  Bàsica de Serveis  Socials  dels  municipis  de la
Comarca, d’acord amb el Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, el 30 de novembre de 1989, pel qual
assumia aquesta condició i es feia càrrec de les competències que comporta.
Actualment la relació interadministrativa que regula l’exercici de la gestió dels serveis socials bàsics i altres
programes relatius al benestar social es regula mitjançant la figura del contracte-programa, figura que ve a
garantir la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
En  sessió  plenària  de  data  27  de juliol  de  2016,  el  Consell  Comarcal  de  l’Urgell  va  aprovar  el  Contracte
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
el Consell Comarcal de l’Urgell pel període 2016-2019, i al qual, l’Ajuntament de Bellpuig s’hi va adherir per
acord de la Junta de Govern Local, del 5 d'octubre de 2016. 
De cara a vehicular la relació interadministrativa del Consell,  com a ens gestor dels serveis socials,  i  dels
municipis que formen part del seu àmbit de responsabilitat en aquesta matèria, s’ha cregut necessari proposar
l’aprovació d’un conveni de col·laboració en matèria de serveis socials entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els
diferents Ajuntaments de la Comarca, a fi de millorar el coneixement del marc normatiu que regula aquestes
matèries i al propi temps, permeti fer una adaptació dels serveis a les peculiaritats o necessitats particulars de
cada  municipi.  Aquest  conveni  també  recull  i  clarifica  els  drets  i  obligacions  de  cada  part,  incloses  les
econòmiques.
Per tot això, en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia del 16/07/2015, per unanimitat s'aprova
l'acord següent:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Bellpuig en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com la fitxa
específica corresponent al  nostre municipi. El text del conveni consta al seu expedient, donant-se aquí per
reproduït.
Segon Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni, i per realitzar els tràmits i actuacions necessaris
per  a  la  seva  efectivitat  i  la  dels  acords  adoptats,  quedant  facultat  fins  i  tot  per  realitzar  les  esmenes  i
modificacions al text del conveni que no desvirtuïn substancialment el contingut.
Tercer. Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Urgell, als efectes oportuns.
Quart. Aquest acord serà ratificat pel Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri.”

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. Oriola, del grup municipal CUP-PA, diu que tenen una sèrie de preguntes, potser
per contestar la regidora de Benestar. Diu que entenen que l’ajuntament de Bellpuig és el que és i
que  és  el  Consell  Comarcal  qui  té  certes  competències.  La  seva  pregunta  és  per  saber  quin
seguiment es fa des de l’ajuntament, si hi ha memòries, informes, quines són les necessitats, si
recullen prioritats, si el pressupost és adequat... En definitiva quina és la relació entre el Consell i la
responsable d’aquesta àrea a l’ajuntament. A més existeix el contracte programa, i és el Consell
Comarcal qui decideix quins serveis contractar. Al Contracte programa hi ha comarques que tenen
diferents serveis, si l’Urgell no els té és perquè hi ha alguna feina al marge? Diu que pensen que és
tasca de l’ajuntament dir-li  al Consell  Comarcal que un servei determinat no s’ofereix i  que es
podria demanar dins del contracte programa. L’ajuntament té la responsabilitat última, tot i que el
Consell  Comarcal tot i  que té les competències, i  necessita dels treballadors, dels regidors, del
treball que es faci, i que volen saber quina és la tasca que es fa des de l’ajuntament.
 Intervé l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que el contracte programa ve marcat per la Generalitat de
Catalunya, i també les partides. Diu que ara hi haurà una modificació, però que una altra cosa és el
que pot fer cada Consell o cada ajuntament. Diu que els alcaldes s’han de començar a acostumar
alhora de fer el pressupost, a pensar més en temes socials, ja que hi ha moltes necessitats i no s’hi
pensa prou desgraciadament. Diu també que cada municipi ha d’analitzar les seves necessitats ja
que són diferents. Cal fer un treball en aquest sentit. 
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 Intervé el Sr. Vidal, regidor del grup municipal CUP-PA i pregunta si hi ha la possibilitat que
aquest treball es pugui fer fora del consell d’alcaldes.
 Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch, diu que s’hauria de fer un debat profund en moltes coses sobre
aquest tema. Hi ha aspectes que es poder lligar i  avançar si poguessin col·laborar entitats i  el
Consell Comarcal.
 Intervé el Sr. Gassó, regidor del grup municipal CiU, i diu que el Consell d’Alcaldes és l’òrgan
adequat per tractar aquest tema, doncs són els que representen cada Ajuntament, per haver estat
els elegits pel càrrec.

VIII. MOCIÓ DE REPROVACIÓ DEL BISBE DE SOLSONA. CUP BELLPUIG.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10

Resultat de la 1ra votació:
Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA, i
Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 5, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sr. Raurich, i Sra. Burgueño, del
grup de CiU. 

En haver-hi empat en el resultat de la votació, es procedeix d’acord amb l’article 100.2 del ROF, es
procedeix a efectuar nova votació, amb el resultat següent:

Resultat de la 2na votació
Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA, i
Sr. Solana, del grup de FB-AM. 
Vots en contra: 5, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sr. Raurich, i Sra. Burgueño, del
grup de CiU. 

Acord: Pel vot de qualitat de l’alcalde, queda desestimada la moció que tot seguit es transcriu:

“El passat dia 21 de maig en la glossa del Bisbat de Solsona,       “Amor que esdevé fecund (1) “,
el Bisbe Xavier Novell sostenia que : 
(…) En un temps com el nostre, cal desvelar que és molt difícil el creixement seré i equilibrat si
manquen uns pares que exerceixen la seva funció educadora des de la identitat maternal femenina
i  paternal  masculina.  (...)  “Hi  ha  rols  i  tasques  flexibles,  que  s’adapten  a  les  circumstàncies
concretes de cada família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i
masculina, crea l’àmbit més adient per a la maduració de l’infant”. Jo em pregunto si el fenomen
creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà deguda a que “en la
cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la
virilitat semblaria qüestionada”?
Atesa la declaració dels Drets del l'home i del ciutadà , concretament els seus articles:
Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Article 12. Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família,
el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la
protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.
Atès  que l’Estatut  d’autonomia estableix  en l’article  40.2  un concepte expressament  ampli  de
família que s’adiu als nous models familiars existents en la societat catalana. Entre els diversos
models que esmenta aquest article hi ha les famílies constituïdes per persones LGBTI i que han
assolit a Catalunya un dels reconeixements més amplis respecte de llurs drets i llurs obligacions.
Atès que en el mateix sentit, l’article 40.8 estableix que «els poders públics han de promoure la
igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la
religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de
l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la
igualtat i la dignitat de les persones».
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària  la llei 11/2014 “11/2014 de 10
d'octubre  per  a  garantir  els  drets  de lesbianes,  gais,  transgènere i  intersexuals  i  per  eradicar
l'homofòbia,  la  bifòbia  i  la  transfòbia”.  Recordar  que  aquesta  llei  va  ser  aprovada  per  àmplia
majoria parlamentària (112 vots a favor i només 18 en contra), i va comptar amb el suport de CDC,
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ERC,  ICV-EUIA,  Ciutadans  i  la  CUP,  només  el  PP  i  l'extinta  Unió  ,  en  alguns  dels  seus  punts,
s'oposaren a la mesura
Atès que explícitament en l'articulat de la llei, concretament en el seu article 2, es fa explícit que:
“La finalitat  d’aquesta llei  és  establir  les  condicions  per les  quals  els  drets  de lesbianes,  gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, siguin reals i efectius; facilitar-
los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; i contribuir a la superació
dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones”
Atès que l'esmentada llei en el seu article 3., Àmbit d’aplicació i garantia de compliment, precisa:
1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de Catalunya, a qualsevol persona, física o jurídica, de
dret públic o privat, independentment de la situació administrativa o personal en què es trobi, sens
perjudici  del  que  estableixen  la  legislació  en  matèria  d’estrangeria,  els  tractats  internacionals
aplicables i l’altra legislació vigent.
2.  La  Generalitat  i  els  ens  locals  han de  garantir  el  compliment  d’aquesta  llei  i  promoure les
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
Atès que en el seu article 6, Principis orientadors de l’actuació dels poders públics, la llei estableix
que d’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta llei, l’actuació dels poders públics
amb relació a les persones LGBTI ha de:
a)  Protegir  la  integritat,  la  dignitat  i  la  llibertat  de  totes  les  persones,  d’acord  amb els  drets
fonamentals i els drets humans universals.
b) Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit.
c) Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual.
d) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació,
per  l’atenció  a  les  persones  que  en  pateixin,  per  la  recuperació  d’aquestes  persones  i  pel
garantiment de llur dret a la reparació.
Atès  que  les  declaracions  del  Bisbe  Novell,  realitzades  des  d'un  càrrec  amb  alta  incidència  i
autoritat  social,  representen  doncs  una vulneració  clara  tant  dels  principis  que emanen  del  la
Declaració Universal dels Drets Humans, de l'estatut d'autonomia com de la llei 11/2014. 
Atès que la nota d’aclariment feta pel Bisbe Novell, amb data 1 de juny, diu literalment “no he
parlat fins ara perquè no veig res a rectificar” i per tant, en cap cas el bisbe es retracta de les seues
paraules, Sol·licitem:
Des del grup municipal  de la CUP de Bellpuig, d'acord amb el compliment de tota la legislació
vigent  avui  a  Catalunya,  que  compta  amb  un  ampli  recolzament  de  la  ciutadania  catalana,
demanem que es reprovi al Bisbe Xavier Novell per les seves declaracions discriminatòries envers
el col·lectiu LGTBI.
Que de manera conseqüent amb aquesta reprovació i fins que no existeixi una retracte públic del
Bisbe per les seves declaracions se'l consideri persona non grata de la vila de Bellpuig.
Que per tal de fer efectiva aquesta consideració, des de l'Ajuntament de Bellpuig s'insti a totes les
entitats públiques i privades de la vila a no convidar a participar en cap acte públic de la vila de
Bellpuig al Bisbe Xavier Novell inclosa la Magna Processó Penitenciària de la Verge dels Dolors.”

INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum
de les intervencions i opinions emeses és el següent:
 Intervé el Sr. Solana, regidor del grup  municipal FB-AM, diu que l’ajuntament no està per a
recomanar ni prohibir a ningú, però que si es corregeix o esmena algun punt de la moció, com han
parlat, hi votaran a favor. 
 Intervé el  Sr.  Bacardí,  regidor del  grup municipal  CUP-PA, diu que no és una moció contra
l’església, ni contra la fe de ningú, que és una moció que respon a un atac d’una opinió d’una
persona  rellevant  d’aquesta  societat,  i  creiem  que  aquestes  són  pràctiques  a  eradicar.  Estan
d’acord amb que la pretensió  de no convidar al  bisbe a la  processó és il·lògica,  ja  que no és
l’ajuntament l’organitzador, i la proposta la canvien en el sentit que si l’ajuntament aprova la moció
i es posa a favor dels col·lectius als que aquesta persona ha ofès, i que en qualsevol acte en que
sigui convidada l’ajuntament no hi participarà.
 Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que ell creu que va ser una opinió desafortunada que no
comparteix, que no hi vol entrar a considera. 
 Intervé  el  Sr.  Gassó,  regidor  del  grup  municipal  CiU,  i  diu  que  ho  consideren  una  opinió
personal del bisbe, que no poden aprovar la moció, però el seu grup té la voluntat de defensar
aquest col·lectiu i per aquest motiu votaran a favor la següent moció.
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IX. MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI PER A
ERADICAR LA LGTBIFÒBIA A LA VILA DE BELLPUIG. CUP BELLPUIG.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 10.

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

“L’Associació Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ de Lleida, neix el gener de 2016 de la necessitat
de visibilitat i representativitat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, en en
la vida política, social i cultural del territori de Ponent. Quatre són els eixos d’actuació de Colors de
Ponent:
1- Acompanyament i assessorament en la descoberta, experimentació, acceptació i maduresa de
les  nostres  identitats;  2-  socialització,  amb  activitats  diverses  que  la  facilitin;  3-  visibilització,
prestant  serveis  d’informació  sobre  les  nostres  realitats  i  realitzant  campanyes  en  favor  de
l’alliberament  i  la  normalització  del  col·lectiu,  també  en  l’àmbit  educatiu;  i  4-  reivindicació,
organitzant actes públics, vetllant pel compliment i desenvolupament de normatives en termes de
defensa dels nostres drets i facilitant les denúncies per discriminació i agressió per lgtbifòbia, com
ja fem a través del nostre web.
És en el context d’aquest quart eix, que creiem necessària l’aprovació de la moció que presentem:
“MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I  LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI  PER A ERADICAR LA
LGTBIFÒBIA”  L’lgtbifòbia  és  la  major  problemàtica  que  viu  el  col·lectiu  en  aquests  moments:
discriminació en l’àmbit educatiu,  sanitari,  laboral  o administratiu,  agressions verbals i  físiques,
assetjament i, fins i tot, assassinats.
Cal destacar que, segons les dades de l’Observatori Contra l’Homofòbia, l’any 2014, de les 394
denúncies rebudes a l’Observatori,  un 30% s’havien produït  a Lleida,  per  tant entenem que el
nombre és molt elevat i és molt important que Lleida lideri la lluita per l’eradicació de l’lgtbifòbia
amb el treball conjunt de l’administració pública i les entitats. Aquestes dades reflecteixen només
aquelles situacions d’lgtbifòbia que han estat denunciades a l’Observatori, però aquestes dades no
són sinó un reflex minoritari del que encara es desconeix. El potencial nociu de l’lgtbifòbia en la
nostra societat, i especialment en ciutats mitjanes i en àmbits rurals com el nostre, resideix en la
seva capacitat per romandre oculta. L’lgtbifòbia segueix sent una realitat complexa i dinàmica, molt
arrelada i que cal abordar i eliminar.
Per combatre i eradicar aquestes situacions de discriminació i violència, fou aprovada pel Parlament
de Catalunya la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Malgrat ésser una
llei pionera a nivell mundial, aquesta no s’està desplegant i per tant no s’estan implementant les
seves funcions, provocant la perpetuació de les discriminacions i el desconeixement, per part de
bona  part  del  col·lectiu,  del  procediment  per  presentar  una  denúncia  davant  una  agressió  de
caràcter transfòbic, homofòbic o bifòbic. També a causa d’aquesta no implementació resten moltes
denúncies d’agressions sense resoldre.
Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents ACORDS:
Primer.  Instar  al  Govern de la Generalitat  de Catalunya a implementar la  Llei  11/2014,  del  10
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i  la transfòbia, a realitzar el seu desplegament reglamentari i  a
dotar-la pressupostàriament.
Segon. Instar a la regidoria de Benestar social, dona i sanitat, juntament amb els grups municipals
de l’oposició i totes aquelles entitats i associacions que si vulguin adherir a treballar en aquest
àmbit, amb les següents funcions:
-  Conveni  amb  l’Observatori  Contra  l’Homofòbia  per  tal  de  rebre  i  tramitar  les  denúncies  per
agressions de caràcter transfòbic, homofòbic o bifòbic a la vila de Bellpuig
- Desenvolupament de polítiques LGTBI a nivell municipal, promoció de les diades específiques i
recolzament a les entitats que es dediquen a aquest àmbit.
-  Desenvolupament de campanyes de divulgació de les realitats  lgtbi,  especialment dirigides a
l’administració local i als ens de competència municipal, educació, guàrdia urbana, joventut...
- Treballar en favor de la implementació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia,  de la Generalitat  de Catalunya, el  seu desplegament reglamentari  i  la seva dotació
pressupostària.
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- Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els
homes i les dones transsexuals i bisexuals
-Desenvolupar accions que donin a conèixer les associacions i els seus objectius.
- Proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivades de les realitats
detectades.
- Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i lesbianes i els homes i les
dones  transsexuals  i  bisexuals,  facilitant  la  informació,  la  difusió,  el  suport  i  l’assessorament
oportuns.
-  Analitzar la  situació en què es troba el  municipi  i  el  seu entorn rural,  respecte als gais  i  les
lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals com també les actuacions que s'hi duen a
terme.
- Atendre els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i els gais i bisexuals residents a la vila
de Bellpuig i als seus territoris d’influència, mentre altres municipis no adoptin mesures similars per
garantir els drets de les persones lgtbi i contra l’lgtbifòbia.
- Atendre específicament els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i els gais i bisexuals en
situacions  d'especial  vulnerabilitat  social  o  econòmica,  com  persones  lgtbi  en  situació  de
dependència,  amb discapacitat,  de  la  tercera  edat  o  migrants,  atenent  a  les  seves  situacions
personals, econòmiques i culturals.
Tercer. Elaboració d’una ordenança municipal pels drets de les persones lgtbi i contra l’lgtbifòbia,
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Quart. Col·locació, cada any, de la bandera de l'alliberament gai (bandera de la diversitat sexual) el
17 de maig, dia internacional contra l'lgtbifòbia, i el 28 de juny, dia per l'alliberament lgtbi, al balcó
de l’ajuntament.”

INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum
de les intervencions i opinions emeses és el següent:
 Intervé el Sr. Solana, regidor del grup municipal FB-AM, diu que l’únic que no troben correcte
és el  dia de penjar la bandera a l’ajuntament, ja que també ho consideren discriminatori, si som
iguals, no s’hauria de fer aquesta distinció.
 Intervé la Sra.  Lídia Guim, regidora del  grup municipal  CUP-PA i  diu que de moment i  per
desgracia no són iguals, i que hi ha molta feina a fer. Diu que si no es veu bé de penjar la bandera,
es  pot  pactar  una  altra  manera  de  reivindicar  i  visualitzar  aquest  recolzament  cap  aquests
col·lectius, amb unes jornades, activitats...

X. INFORMES  D’INTERVENCIÓ.  SEGUIMENT  DE  LA  GESTIÓ  DE  L’ALCALDIA,  JUNTA
GOVERN I REGIDORS DELEGATS. PRECS I PREGUNTES

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.
En compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, aquest interventor informa
que  la  Sindicatura  de  Comptes  ha  emès  l’informe  4/2017,  relatiu  a  la  gestió  recaptatòria  en
municipis entre 5.000 i 20.000 hab, exercici 2013. Entre aquests s’hi trobava Bellpuig, que l’any
2013 tenia 5.000 hab. Els resultats sobre la Vila es considera adequat, i les consideracions que s’hi
efectuen ja han estat corregides amb la delegació a la Diputació de la recaptació de sancions de
trànsit. Una còpia d’aquest informe es podrà trobar publicat a la seu electrònica municipal.

b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
- Junta de Govern Local de 19.04.17, aprovació bases subvencions àmbit esportiu i convocatòria.
- JGL de 10.05.17, aprovació bases proves plaça TAG interí.  Aprovació conveni amb CC Urgell en
matèria de serveis socials. Aprovació conveni U. Rovira i Virgili, pràctiques universitàries.
- JGL de 17.05.17, sol·licitud ajut D. Ensenyament despeses Escola de Música, curs 15/16.
- Resolució 34/17, 11.04.17, aprovació definitiva memòria equips tractament piscines
- R. 35/17, 12.04.17, adjudicació contracte menor obres Reforma climatització Casa de Cultura i
Casa C. Serra.
- R. 36/17, 12.04.17, Pagament import Assegurança RC personal tècnic.
- R. 37/17, 14.04.17, aprovació Liquidació Pressupost 2016.
- R. 39/17, 20.04.17, aprovació Incorporació de crèdits 01/17.
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- R. 40/17, 26.04.17, atorgament bestreta salarial.
- R. 41/17, 26.04.17, convocatòria ple extraordinari 03.05.2017.
- R. 42/17, 27.04.17, aprovació nòmines del mes d’abril.
- R. 43/17, 12.05.17, inici exp. per danys a vehicle, 2662CTD.
- R. 44/17, 23.05.17, aprovació definitiva projecte obres reforma del pati Escola Valeri Serra.
- R. 45/17, 24.05.17, aprovació segones quotes urbanístiques Pol. 2, SS. I, del PP13, Segona Fase.
- R. 46/17, 24.05.17, aprovació nòmines del mes de maig.
- R. 47/17, 01.06.17, convocatòria Comissió especial de Comptes.
- R. 48/17, 02.06.17, adjudicació c. menor subministrament canvi bomba bancada potabilitzadora.
- R. 49/17, 05.06.17, declaració vehicle com a residu sòlid, L-7266-J.
- R. 50/17, 05.06.17, exp. ordre execució retirada material dipositat via pública.
- R. 51/17, 06.06.17, adjudicació contracte menor serveis desenvolupament web Llotja.
- R. 52/17, 15.06.17, convocatòria ple ordinari 21.06.2017.
- R. 53/17, 16.06.17, reconeixement indemnització per danys a vehicle, 2662CTD.

c) PRECS I PREGUNTES.
 Intervé la Sra. Sandra Oriola, del grup municipal CUP-PA i pregunta sobre el Casal d’Estiu, si
s’ha get un concurs obert en el que s’hi ha presentat candidats.
 Respon l’alcalde i diu que sí que s’ha fet, com l’any anterior, i aquest any, per molt poc, ho ha
guanyat Lo Centre Victorina. 
 Intervé el Sr. Marcel Vidal, del grup municipal CUP-PA i diu que tenen constància que hi haurà
una  baixa  per  maternitat  a  l’escola  bressol,  i  volien  saber  si  hi  ha  intenció  d’obrir  algun
procediment de contractació des de l’Ajuntament. 
 Respon el Sr. Ramon Gassó i diu que a les professores de l’escola bressol, després de consultar
la seva borsa,  tenen escollida una persona que és l’única que és professora,  ja que ha de ser
professora, ja que la de baixa també és la única professora de l’escola, i volen parlar amb aquella.
 Els secretari expressa dient que considera millor que es faci una convocatòria pública.

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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