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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.
8/17
Caràcter
Ordinària
Data
29/11/2017
Horari
20:00 a 20:40
Lloc
SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT
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 PDeCAT
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
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Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap
Ordre del dia:
I.
LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (10/10/201725/10/2017).
II.
INFORMES D’ALCALDIA.
III. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 03/2017.
IV. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ AVANTPROJECTE DE CODI DE CONDUCTA
DELS ALTS CÀRRECS I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG.
V.
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE D’UN REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL.
VI. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PONENT ACTIU”.
VII. INFORMES D’INTERVENCIÓ. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS.
VIII. 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:
I.
LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (10/10/201725/10/2017).
Data de les actes que se sotmeten a aprovació: Ordinària de 10/10/2017 i Extraordinària de 25/10/2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es donen per llegides i s’aproven
les actes de referència en els seus termes.
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II.
INFORMES D’ALCALDIA.
El senyor alcalde informa, d’una banda, que les obres del circuit de motocròs estan avançant i, d’altra, que gairebé el
90% del gimnàs està muntat, aviat es podrà posar en funcionament perquè puguin gaudir-ne els vilatans i vilatanes.
El senyor Vidal, regidor de la CUP pregunta com es gestionarà el gimnàs, i si hi haurà una taxa.
El senyor alcalde explica que es gestionarà directament per l’ajuntament, adequant i millorant la forma en què fins ara
s’havia dut a terme, i que l’idea es que hi hagui una taxa per unes activitats determinades.
III.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 03/2017.

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 PDeCAT, 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:
“D’acord amb la normativa d’hisendes locals, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es pot demorar fins a
l'exercici següent, i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient, o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, i atesa la necessitat
de modificar diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les despeses previstes, i de conformitat amb
l’expedient instruït a l’efecte.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
El finançament es pot realitzar a càrrec romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els
totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin que es puguin reduir sense pertorbació del
respectiu servei.
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació d’aquesta
modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic, se sotmetran al principi d’estabilitat pressupostària.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 03/2017, amb aplicació de majors ingressos i amb el
contingut següent, resumit a nivell de capítols:
a) Estat de Despeses:
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CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
713.500,00
964.960,00
39.500,00
1.184.270,36
22.200,00
1.269.318,64
0,00
4.199,64
662.880,00
4.860.828,64

CRÈDITS
EXTRA
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
0,00
2.140,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
85.000,00
0,00
74.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.560,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS
0,00
-2.000,00
-6.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.000,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
713.500,00
1.047.960,00
33.500,00
1.256.430,36
22.200,00
1.269.318,64
0,00
5.739,64
662.880,00
5.011.528,64

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

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.716.600,00
45.000,00
512.400,00
1.244.160,00
36.400,00
90.000,00
279.308,74
636.709,90
300.250,00
4.860.828,64
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INCREMENTS
DE CRÈDITS
131.500,00
0,00
3.000,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.700,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.848.100,00
45.000,00
515.400,00
1.260.360,00
36.400,00
90.000,00
279.308,74
636.709,90
300.250,00
5.011.528,64

2 Exposar al públic aquest acord, per un termini de 15 dies, mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis municipal. En
cas de no presentar-se reclamacions, l’acord es considerarà definitiu. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de l’acabament del període d’exposició pública, per la seva resolució.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses
és el següent:

El secretari comenta la proposta de modificació del pressupost 3/2017, finançada amb aplicació de majors
ingressos i minoració de partides.
IV. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ AVANTPROJECTE DE CODI DE CONDUCTA
DELS ALTS CÀRRECS I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“La normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la
transparència de l’activitat pública, regulant i garantint el dret d’accés a la informació dels ciutadans, establint també les
obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències del seu
incompliment.
Aquestes matèries es troben regulades per la Llei estatal 19/2013, desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i per la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual
té per objecte:
a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal
al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions establerts per
aquesta llei.
La seva finalitat és establir un sistema de relació entre les persones, l’Administració pública i els altres subjectes
obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la
qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat
en la gestió pública.
Conforme l’article 55.3 de la Llei 19/2014, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en
l’àmbit d’aplicació de la llei, hauran d’elaborar un codi de conducta dels alts càrrecs, que concreti i desenvolupi els seus
principis d’actuació, n’estableixi altres d’addicionals, si s’escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Determinada legalment la necessitat de regular el Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’Ajuntament de
Bellpuig, mitjançant una ordenança reguladora, i tenint en compte que les corporacions locals estan facultades per
l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb el previst als articles 178 i 236 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, determina que una vegada acordada la
formació o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi, integrada per membres de la
corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells, que s’encarregarà de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.
D’acord amb el que disposen els arts. 178 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’art. 63 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a la formació de la disposició reglamentaria del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon
govern de l’Ajuntament de Bellpuig.
SEGON. Constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Codi de conducta dels alts càrrecs i
bon govern de l’ajuntament de Bellpuig.
TERCER. Nomenar president de l’esmentada Comissió, al Sr. Salvador Bonjoch i Guim, alcalde, i designar membres de
la Comissió a les persones següents:
Sr. Ramon Gassó Brufau, representant del grup polític municipal del PDeCAT
Sr. Josep Ramon Bacardí Cots, representant del grup polític municipal de la CUP-PA
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Sr. Jordi Solana Berengué, representant del grup polític municipal de la FB-PA
Sr. Enric Escolà Valls, secretari-interventor municipal
Sra. Monica Recio Antúnez, TAG municipal, que actuarà com a secretària de la Comissió.”

V.
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE D’UN REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“El 17/11/2015, el ple de l’Ajuntament de Bellpuig per unanimitat va aprovar una moció del grup municipal de la CUP-PA
de Bellpuig-Seana, proposant la redacció d’un Reglament Orgànic Municipal.
Tal i com deia aquella moció, els articles 4.1.a), 20.3 i 69 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim local i
l'article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, atribueix als municipis la possibilitat de disposar d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Aquest Reglament ha de servir per completar la regulació dels drets i deures dels regidors, dels grups polítics
municipals, el funcionament de les sessions plenàries, de les comissions, i de les competències i funcions dels Tinents
d'Alcalde i regidors delegats, els drets dels ciutadans a l'accés a la documentació i a la participació en els assumptes
públics, i la Participació Ciutadana, entre d’altres.
Tenint en compte que les corporacions locals estan facultades per l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb el
previst als articles 178 i 236 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, determina que una vegada acordada la
formació o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi, integrada per membres de la
corporació, i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells, que s’encarregarà de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.
D’acord amb el que disposen els arts. 178 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’art. 63 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a la formació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Bellpuig.
SEGON. Constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Bellpuig, dissenyant i implementant un procés participatiu obert a tota la ciutadania en aquesta redacció,
i que el resultat d’aquest procés participatiu sigui tingut en compte en el redactat del ROM.
TERCER. Nomenar president de l’esmentada Comissió, al Sr. Salvador Bonjoch i Guim, alcalde, i designar membres de
la Comissió a les persones següents:
Sr. Ramon Gassó Brufau, representant del grup polític municipal del PDeCAT
Sr. Marcel Vidal Arbós, representant del grup polític municipal de la CUP-PA
Sr. Jordi Solana Berengué, representant del grup polític municipal de la FB-PA
Sr. Enric Escolà Valls, secretari-interventor municipal
Sra. Monica Recio Antúnez, TAG municipal, que actuarà com a secretària de la Comissió.”
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 secretari explica que la proposta d’acord prové d’un acord anterior en el qual, es va aprovar una moció del grup
municipal CUP-PA que demanava la redacció d’un reglament orgànic municipal. Així mateix, respecte a l’horari de les
reunions, proposa que puguin fer-se els dimecres, aproximadament entre les 19.30 i les 20.00 hores.

El senyor Vidal, regidor del grup polític municipal de la CUP-PA manifesta que el seu grup celebra que es posi fil a
l’agulla a la redacció del ROM, a proposta d’una moció presentada fa dos anys. Així mateix, dóna la benvinguda a la
Sra. Mònica Recio, esperant que pugui ajudar al secretari en les seves tasques i avançar en el desenvolupament de la
redacció del Reglament Orgànic Municipal. Consideren que en la redacció del ROM hi ha d’haver participació ciutadana;
no cal que sigui un procés ràpid, sinó un procés en que hi pugui participar la ciutadania i entitats del municipi.

El senyor Gassó, regidor del grup municipal PDeCAT, explica que porta molts dies estudiant Reglaments Orgànics
de diferents municipis; que no cal córrer, cal fer-ho bé.
VI.
RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PONENT
ACTIU”.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Vist l’acord de la Junta de Govern local, de 06/09/2017.
Atès que correspon al ple de l’Ajuntament la competència per aprovar acords en aquesta matèria, i que per tant es
considera necessari sotmetre-ho a ratificació del Ple de l’Ajuntament, 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).
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 06/09/2017, d’aprovació del Conveni de Col·laboració entre la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Bellpuig, per a l’execució de l’operació “Ponent Actiu”, el text de quin acord 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 PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PONENT ACTIU”.
La Diputació de Lleida, mitjançant el seu Patronat de Promoció Econòmica, ha elaborat l’operació subvencionada pel
programa europeu FEDER, anys 2016-2020, anomenada Ponent Actiu, que es vol dur a terme a diferents les
comarques de Lleida, entre les quals s’hi troba l’Urgell, i en aquesta comarca, inclou actuacions al municipi de Bellpuig.
L’objectiu d’aquesta operació és consolidar les comarques de ponent com a destí turístic a partir de la posada en valor
del seu patrimoni natural i cultural mitjançant un model de gestió unificat, que permeti la creació de nous productes
turístics sostenibles al territori, la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural i natural, així com dels municipis
que l’envolten.
En concret l’actuació al municipi de Bellpuig, consisteix en la recuperació del el Molí Vell de Bellpuig (BCIL de propietat
municipal), així com la senyalització amb panells turístics explicatius, en aquell indret, i la senyalització dels recorreguts
al llarg del Riu Corb.
Per atendre el finançament de l’actuació PONENT ACTIU, es té en compte que el seu cost general inclou les despeses
territorialitzables (inversions realitzades a cada municipi), així com despeses no territorialitzables (personal,
comunicació, difusió , desenvolupament del sector turístic i despeses indirectes).
Per poder dur a terme aquesta actuació, en el que afecta a Bellpuig, l’Ajuntament haurà d’assumir el 25% del cost de les
despeses territorialitzables realitzades al municipi, més la part proporcional de les despeses no territorialitzables en
funció de la despesa territorialitzada realitzada.
Aquesta despesa, en total representarà 69.567,82€, a aportar l’any 2018, en ser l’any d’execució prevista de l’actuació.
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 per a l’execució de l’operació “Ponent Actiu”, a signar entre la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament de Bellpuig. El text del conveni consta al seu expedient, donant-se aquí per reproduït.
Segon. Comprometre’s a consignar al pressupost municipal de 2018, l’import de 69.567,82€, necessari per assumir les
despeses derivades del conveni “Ponent Actiu”.
Tercer. 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 seu contingut.
Quart. Comunicar el present acord al Patronat de Promoció Econòmic de la Diputació, als efectes oportuns.
Cinquè. 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:

El senyor alcalde explica que es tracta d’un conveni que havien fet les quatre comarques i que ara cal ratificar-lo
perquè pugui aprovar-lo la Diputació.
VII. INFORMES D’INTERVENCIÓ. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS.
A) INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST, L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I PMP I PMP 2N I
3R TRIMESTRE 2017
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 segon i tercer trimestre
de 2017:
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“Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 26 de juliol de 2017 i de 24 d’octubre 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 segon i tercer trimestre de 2017, 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 segon i tercer trimestre de 2017, s’informa
que s’han comunicat les dades requerides, i que el pressupost continua sent estable.”
b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 2n trimestre de 2017, 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:
F.3.2. Durant el 2n trimestre de 2017, el càlcul de la capacitat de finançament és de 2.487,52€. 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.
F.3.4 El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.641.770,30€.”
c) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 3r trimestre de 2017, 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:
F.3.2. Durant el 3r trimestre de 2017, el càlcul de la capacitat de finançament és de 212.478,18€. 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.
F.3.4 El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 2.049.702,49.”
d) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al 2n Trimestre de 2017.
Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria i intervenció de 31.07.2017, corresponent al segon trimestre de 2017,
sobre compliment dels terminis de pagament derivat de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, en la redacció donada per la Llei 15/2010, la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de
mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, que es resum a
continuació:
Pagaments realitzats en el període

Entitat
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60123,01
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131
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5

751,83

de
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e) Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al 3r Trimestre de 2017.
Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria i intervenció de 30.10.2017, corresponent al 3r trimestre de 2017, sobre
compliment dels terminis de pagament derivat de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en la redacció donada per la Llei 15/2010, la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de
mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, que es resum a
continuació:
Pagaments realitzats en el període

Entitat

Període Mig
Pag (PMP)
(días)

Bellpuig
Bellpuig
Municipals

Serveis

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període

Pag. Dins Període Legal
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Import Total
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(dies)

Dins Període Legal Pag al
Final del Període

Fora
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Legal Pag al Final
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Número
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Import Total

Import Total

69,39
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100045,71

219

220487,57

43,56

111

157317,82

59

50307,41

0,95

60

32978,24

139

31586,03

(14,64)

109

98303,82

1

1078,35

f) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Segon Trimestre de 2017.
Ajuntament
Rati operacions pagades:
60,65
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de

Import pagaments realitzats:
606.745,95 €
Rati operacions pendents:
18,60
Import pagaments pendents:
215.390,58 €
PMP:
49,63
Bellpuig Serveis Municipals (BSM)
Rati operacions pagades:
9,61
Import pagaments realitzats:
67.477,43 €
Rati operacions pendents:
7,96
Import pagaments pendents:
42.331,55 €
PMP:
8,972
PMP Global:
Import pagaments realitzats:
674.223,38 €
Import pagaments pendents:
257.722,13 €
PMP:
44,84
f) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Tercer Trimestre de 2017.
Ajuntament
Rati operacions pagades:
37,76
Import pagaments realitzats:
287.676,22 €
Rati operacions pendents:
22,00
Import pagaments pendents:
103.988,15 €
PMP:
33,58
Bellpuig Serveis Municipals (BSM)
Rati operacions pagades:
24,96
Import pagaments realitzats:
64.564,27 €
Rati operacions pendents:
-14,64
Import pagaments pendents:
99.382,17 €
PMP:
0,96
PMP Global:
Import pagaments realitzats:
352.240,49 €
Import pagaments pendents:
203.370,32 €
PMP:
23,95
B) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
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Junta de Govern Local de 02.08.2017, modificació de la clàusula addicional quarta del conveni de manteniment del
consultori de Seana, 2017.
Junta de Govern Local de 06.09.2017, aprovació conveni col·laboració operació “Ponent Actiu”.
Junta de Govern Local de 20.09.2017, aprovació Conveni de Col·laboració Departament d’Ensenyament: Projecte
“Estada a l’empresa de l’AO”.
Junta de Govern Local de 27.09.2017, aprovació Conveni amb la parròquia de Bellpuig, per la reforma de la teulada
de la capella dels Dolors.
Junta de Govern Local de 7.11.2017, aprovació memòria valorada millora voreres de diferents carrers de Bellpuig.
Resolució 64/17, de 24.07.2017, aprovació de llista d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal, fixació de data
d’inici de les proves del concurs oposició per cobrir una plaça de TAG, interí.
Resolució 65/2017, de 26.07.2017, adjudicació contracte menor subministrament programes informàtics Semic.
Resolució 66/2017, de 27.07.2017, encàrrec de gestió a BSM obres “Acabats instal·lacions vestidors pavelló
poliesportiu.”
Resolució 67/2017, d’ 1.08.2017, aprovació nòmina mes de juliol .
Resolució 68/17, d’1.08.2017, contractació personal laboral alberg municipal 2017.
Resolució 69/2017, de 9.08.2017, aprovació de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres.
Resolució 70/2017, de 9.08.2017, aprovació de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres.
Resolució 71/2017, de 10.08.2017, atorgament incentius al rendiment de personal.
Resolució 72/2017, de 10.08.2017, requeriment documentació de la contractació per procediment obert lots del
“projecte modificat d’actuacions especifiques de millora del circuit de motocròs”.
Resolució 74/2017, de 6.09.2017, delegació a la regidora Sra. Sandra Oriola, per la celebració de matrimoni civil.
Decret d’alcaldia núm. 75/2017, de 7.09.2017, suport a la celebració del referèndum del dia 1 d’octubre.
Resolució 76/2017, de 7.09.2017, aprovació de nòmina mes d’agost.
Resolució 77/2017, de 12.09.2017, elevació a definitiva de l’ordenança general de circulació de Bellpuig.
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VIII.

Resolució 78/2017.de 18.09.2017, contractació del projecte modificat d’actuacions de millora del circuit de
motocròs. Adjudicació
Resolució 79/2017, de 20.09.2017, adjudicació contracte menor obres arranjament asfaltat varis camins.
Resolució 80/17, de 22.09.2017, ajornament ple ordinari setembre 2017.
Resolució 81/2017, de 26.09.2017, adjudicació d’un contracte menor serveis assessorament esportiu-Hozona, S.L,
Resolució núm. 82/2017, de 28.09.2017, aprovació nòmina mes de setembre.
Resolució 83/2017, de 5.10.2017, modificació data convocatòria de la 2a prova procés selectiu provisió plaça de
TAG interí
Resolució 84/2017, de 2.10.2017, adhesió a la convocatòria d’aturada general, 03/10/2017.
Resolució 86/17, de 5.10.2017, convocatòria de sessió 05/2017.
Resolució 87/17, de 9.10.2017, expedient generació crèdit 01/17.
Resolució 88/17, de 10.10.2017, adjudicació contracte menor obres rehabilitació capella dels Dolors.
Resolució 89/17, de 16.10.2017, adjudicació contracte menor subministrament i muntatge mampares al pavelló
Resolució 90/17, de 18.10.2017, adjudicació contracte menor d’esporgat d’arbres de Bellpuig.
Resolució 91/17, de 23.10.2017, convocatòria de sessió extraordinària 06/2017, 26 d’octubre 2017.
Resolució 92/2017, de 25.10.2017, desestimació de reclamació patrimonial per danys al vehicle 7236JKY, per
col·lisió amb un porc senglar.
Resolució d’alcaldia 93/17, de 27.10.2017, nomenament d’una tècnica d’administració general, adscrita a l’àrea de
secretaria, amb caràcter interí, i creació de borsa de treball.
Resolució 94/17, de 30.10.2017, adjudicació contracte menor treballs esporgat arbres Bellpuig 2017 (2na zona).
Resolució Núm. 95/2017, de 30.10.2017, aprovació nòmina mes d’octubre.
Resolució 96/17, de 03.11.2017, Inici expedient extinció per finalització del contracte de concessió del servei públic
d’abastament d’aigua potable, i reversió de béns concessionats.
Resolució 97/2017, de 03.10.2017, adjudicació contracte menor de subministrament maquinària millores circuit
motocròs lot 2.
Resolució 98/2017, de 09.11.2017, contracte del projecte modificat d’actuacions de millora del circuit de motocròs,
lot 1 (obra civil). Aprovació Pla de seguretat i salut.
Resolució 99/2017, de 10.11.2017, inici contractació obres d’arranjament de l’immoble del carrer la Font núm. 29
per destinar-lo a espai d’exposició.
Resolució 100/2017, de 10.11.2017, Aprovació plecs contractació obres d’arranjament de l’immoble del carrer la font
núm. 29 per destinar-lo a espai d’exposició.
Resolució 101/17, de 13.11.2017, concertació d’una operació de crèdit a llarg termini d’import 250.250€. inici
expedient.
Resolució 102/17, de 16.11.207, expedient generació crèdit 02/17.
Resolució 103/2017, de 17.11.2017, convocatòria ple extraordinari 13/11/2017.
Resolució 104/2017, de 22.11.2017, convocatòria de sessió ordinària.
PRECS I PREGUNTES.


El senyor Bacardi, regidor del grup municipal de la CUP, pregunta quina és la comesa de l’empresa HOZONA al
pavelló.

El senyor Gassó, regidor del grup municipal de PDeCAT, explica que quan es va sol·licitar una subvenció pel
material esportiu del gimnàs, i es va creure convenient l’assessorament amb professionals en l’endegament de centres
esportius. Hozona amb el NEREU desenvolupa programes d’esports a Bellpuig, i els vam demanar-los consell, i ens van
explicar la seva experiència en molts municipis, i en gimnasos municipals que estaven funcionant molt bé. Com què no
som coneixedors ni experts en el tema, i a fi que es pugui posar el marxa el nou servei amb les millors garanties per als
usuaris i, així mateix, gestionant de la millor manera la subvenció atorgada, s’ha signat un contracte menor
d’assessorament esportiu.
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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