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

Identificació de la sessió
Núm. 01/18
Caràcter Ordinària
Data 31/01/2018
Horari 20,00 a 21,05
Lloc Sala d’Actes Municipal

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.
Sra. Anna QUESADA TEULÉ 3a. 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:
I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (23/11, 29/11 I
27/12/2017).
II. INFORMES D’ALCALDIA
III. APROVACIÓ INICIAL DE PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2018.
IV. NOVA VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ CONJUNTA DE
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA “GRANJA BENET”.
V. APROVACIÓ INICIAL DE CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS I DE BON GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG.
VI. MOCIÓ PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DEL POLIESPORTIU A PLAÇA 1 D'OCTUBRE.
VII. MOCIÓ  DE  L’ACM  EN  DEFENSA  DE  LES  INSTITUCIONS  DE  CATALUNYA  I  DELS  SEUS
REPRESENTANTS ELECTES.
VIII. INFORMES D’INTERVENCIÓ
IX. 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:

I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (23/11, 29/11
I 27/12/2017).

Data de les actes que se sotmeten a aprovació: 23/XI, 29/XI i 27/XII/2018.
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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.

II. INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde expressa que no té cap qüestió remarcable a informar.

III. APROVACIÓ INICIAL DE PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2018.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11

Vots  a  favor:  6,  dels  regidors  Sr.  Bonjoch,  Sr.  Torres,  Sra.  Quesada,  Sr.  Gassó,  Sr.  Raurich,  i  Sra.
Burgueño, del grup de PDeCAT.
Vots en contra: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola, Sra. Guim, del grup de la CUP-PA.
Abstencions: 1, del regidor Sr. Solana, del grup de FB-AM. 

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

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del pressupost que ha de regir en l’exercici de 2018, les seves
bases d’execució, formades de conformitat amb allò que disposa l’article 9 del Reial Decret 500/1990, pel
qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte que l’expedient
del pressupost s’ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del Reial Decret
500/90.
Les Bases d’execució del pressupost s’han confeccionat segons el que disposa l’article 9 del Reial Decret
500/1990  sobre  matèria  pressupostària  i  adaptat  a  l’organització  i  circumstàncies  de  l'Ajuntament  de
Bellpuig i de la seva Entitat Pública Empresarial BSM.
El secretari-interventor de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l’expedient, i tenint
en compte que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Bellpuig l’adopció dels següents ACORDS:
1.  Aprovar inicialment  el  Pressupost  General  d’aquest  Ajuntament  per a l’exercici  de 2018, anivellat  en
despeses i ingressos, i ratificar l’acord del Consell d’administració de l’entitat pública empresarial Bellpuig
Serveis Municipals, del dia d’avui, d’aprovació de la Previsió d’ingressos i despeses, amb un import total de
4.578.866,00 €.
De la quantitat anterior, 4.319.116,00 € corresponen al pressupost de l'Ajuntament de Bellpuig; 1.421.720,00
€ a l'EPE Bellpuig Serveis Municipals, i a transferències internes en 1.161.970,00 €. Aquests pressupostos
es desglossen de la següent forma:
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2018
INGRESSOS
A) Operacions corrents €
Cap. 1. Impostos directes 1.810.675,00
Cap. 2. Impostos indirectes 50.000,00
Cap. 3. Taxes i altres ingressos 587.800,00
Cap. 4. Transferències corrents 1.230.460,00
Cap. 5. Ingressos patrimonials 33.450,00
B) Operacions de capital
Cap. 6. Alienació d’inversions reals 0,00
Cap. 7. Transferències de capital 276.731,00
Cap. 9. Variació de passius financers 330.000,00
TOTAL 4.319.116,00
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DESPESES
A) Operacions corrents €
Cap. 1 Despeses del personal 746.270,00
Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 1.067.201,00
Cap. 3. Interessos de dipòsits 30.500,00
Cap. 4. Transferències corrents 1.323.565,36
Cap 5. Fons de contingència 45.000,00
B) Operacions de capital
Cap. 6. Inversions reals 724.500,00
Cap. 7. Transferències de capital 0,00
Cap. 8. Variacions d’actius financers 4.199,64
Cap. 9. Variació de passius financers 377.880,00
TOTAL 4.319.116,00
PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2018 EPE BELLPUIG SERVEIS MUNICIPALS
INGRESSOS
A) Operacions corrents €
Cap. 3. Taxes i altres ingressos 191.800,00
Cap. 4. Transferències corrents 1.215.770,00
Cap. 5. Ingressos patrimonials 14.150,00
Cap. 7. Transferències de capital 0,00
TOTAL 1.421.720,00
DESPESES
A) Operacions corrents €
Cap.1 Despeses del personal 1.029.600,00
Cap. 2. Desp. bens corrents i serveis 367.700,00
Cap. 3. Interessos de dipòsits 1.420,00
Cap 4. Transferències corrents 0,00
Cap. 6. Inversions reals 23.000,00
TOTAL 1.421.720,00
PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2018

 Pressupost de l'Ajuntament 4.319.116,00 €
 Previsió EPE BSM 1.421.720,00 €
 Disminucions per transferències Internes - 1.161.970,00 €

Total Pressupost General Consolidat: 4.578.866,00 €
2. Aprovar la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost general que consten a l’expedient.
3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran
presentar-hi reclamacions.
4.  L’aprovació inicial  del  pressupost  general  es considerarà definitiva si  no es produeixen reclamacions
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert
el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

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 Bacardí, regidor del grup municipal de la CUP-PA, manifesta que és un pressupost de gestió
corporativa, i no d’acció política. Aclareix que no es critica la feina dels tècnics que consideren ben feta, però
sí critiquen la de les regidories, en la que no troben cap proposta política destacable, excepte la de la
regidoria d’esports, en la que sí hi ha una aposta de futur amb el projecte del gimnàs municipal. A partir
d’aquí, consideren que falta una planificació general de les línies estratègiques i objectius definits; des del
punt de vista de la transparència i participació, la CUP considera necessari que el pressupost es faci públic
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de manera entenedora,  per  àrees,  per  partides i  descripcions  i  també creu que no hi  ha una part  de
pressupost destinat a participació ciutadana. Més del 40%-50% del pressupost està destinat a despeses
corrents, però hi ha una altra part que és de decisió política i, els agradaria que aquesta fos més participada
pel poble. 
Dit això, comenta que el seu grup realitzarà l’anàlisi del pressupost àrea per àrea; volen fer aportacions, per
si aquestes poden ser útils pel pressupost de l’any vinent. 
Quant  a  l’àrea  de  seguretat  i  mobilitat  ciutadana,  comenta  que  el  90%  del  pressupost  de  l’àrea  són
despeses de personal i no entenen que amb aquest cost calgui ficar pilones per evitar les infraccions en els
aparcaments. Consideren que amb aquest cost podria haver una policia municipal que ajustés el trànsit i
evités que la gent aparqués en llocs prohibits.
Sobre l’àrea d’habitatge i  urbanisme, explica que no troben cap partida que faci  referència al  Pla local
d’habitatge, del qual s’havia parlat amb la Regidora de Benestar Social. Tots estaven d’acord en què la
primera fase d’aquest Pla fos l’inventari de pisos buits i, en no haver-hi cap menció en el pressupost, els
sorgeix el dubte de si això es durà a terme.
 La Senyora Oriola , regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que en l’àrea de benestar comunitari,
en relació a la remunicipalització del servei d’aigua, manifesta que, malgrat sí que es preveu el cànon a
CONGIAC, no hi ha cap partida pel pagament a Aigües de Catalunya, pel cas que es generin despeses si no
es guanya el judici. Respecte a l’arranjament de carrers i de clavegueram, si bé consideren que aquesta
Regidoria té una planificació, amb una acció de govern que és la millora de voreres i de clavegueram, a
banda de la feina tècnica, que no posen en dubte, voldrien saber com es prioritzen les actuacions i troben a
faltar la participació dels veïns; la crítica en aquesta àrea és la necessitat d’explicar i compartir més les
coses. A continuació, sobre el medi ambient indica que Bellpuig està a la cua en el tema del reciclatge, que
el 2020 caldrà reciclar el 60% dels residus que es generin i consideren una manca d’estratègia política la
inexistència de partida destinada a una campanya per incentivar el reciclatge; comenta que si bé sí que se’ls
ha explicat que hi ha una iniciativa amb el Consell Comarcal de l’Urgell, creuen necessària una aposta a
nivell municipal i fer una guia, una campanya més enllà d’un roll up penjat.
 La Senyora Guim, regidora del grup municipal del grup municipal de la CUP-PA, diu en referència a
l’àrea  de  serveis  socials,  voldrien  saber  quins  criteris  es  segueixen  per  atorgar  subvencions  a  les
associacions, si hi ha signats convenis i quantes persones són ateses, per poder valorar si són suficients o
insuficients. Seguidament explica que troben a faltar una partida pròpia de serveis socials, doncs, tenint en
compte que Bellpuig té 5.000 habitants, pensen que caldria una gestió pròpia que inclogués serveis i ajuts
per temes com la pobresa energètica, la insuficiència alimentària i l’atenció a l’educació i als infants, com
podrien ser ajuts a menjador escolar, casals d’estiu i llibres. Troben a faltar una partida, que fa temps que
reclamen, que és la relativa a beques esportives i/o culturals, per facilitar la realització d’aquestes activitats a
persones, en la major part nens i nenes, que per manca de recursos econòmics no poden accedir-hi. També
troben a faltar els informes anuals sobre necessitats i realitats socials de les persones amb més necessitats
de Bellpuig. Per acabar, celebren que hi hagi una dotació pressupostària de 6.000 € en atenció social i dona
i voldrien que se’ls expliqués en què es gastaran i quines accions es duran a terme. En l’àmbit de l’educació,
tot  i  que això no requereix de partida pressupostària,  però sí que és una voluntat,  els agradaria veure
reflectit en aquesta àrea els projectes dels Consells d’Infants. Finalment, consideren que cal repensar la
gestió de l’Escoleta i l’Escola de Música; així mateix, després de la STSJ Catalunya hagi donat la raó a
l’Ajuntament  de Cornellà,  L’Hospitalet,  Sant Joan Despí i  Esplugues,  entre molts d’altres,  en les seves
denúncies contra Ensenyament, demanen que l’Ajuntament de Bellpuig es sumi a aquesta demanda i es faci
el càlcul de la partida que ha assumit des de 2013, descomptant la part de la Diputació, i demanen que
aquests diners es destinin a propostes de millora.
 El senyor Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu de l’àrea de cultura, que no troben cap
partida que faci  pensar que es tirarà  endavant  el  llibre  blanc de la  cultura  i  tampoc hi  ha una partida
específica que inclogui una programació estable del teatre, essent aquest un equipament excel·lent, que
està infrautilitzat. Respecte a la partida per comprar mobiliari per l’equipament Carme Serra de 4.000 €, i
tenint  en  compte  que  l’any  passat  n’hi  havia  una  de  14.000  €,  creuen  que  aquest  equipament  està
suficientment moblat, però des de que va començar la legislatura està molt poc utilitzat i els agradaria que
es pogués obrir, tal com reclamen des de l’inici de la legislatura. Per últim, recorda que es va aprovar una
moció de memòria històrica per la retirada de símbols feixistes i que aquests encara romanen a Bellpuig,
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que a dia d’avui no han vist treballar cap projecte, ni cap acció en aquesta línia, que desconeixen si el
pressupost contempla alguna línia, i voldrien que se’ls aclarissin quines intencions hi ha al respecte.
Respecte a l’àrea d’esports, celebren la iniciativa del gimnàs municipal i esperen que sigui el tret de sortida
per la regulació dels convenis relatius a la utilització dels equipaments municipals per les entitats esportives
del poble i la destinació de subvencions.
Pel que fa al comerç i turisme, comenta que com són les partides més petites del pressupost dedueixen que
en aquesta línia no hi ha massa interès ni projecte per la promoció econòmica del poble; només la Llotja i la
Fira de la Conserva s’enduen la poca partida que hi ha i manifesten que aquests dos projectes són totalment
insuficients per l’envergadura de Bellpuig. La tècnica de turisme pensem que està molt poc utilitzada, fa
d’informadora però no dinamitza cap tipus de projecte turístic al municipi i, a l’igual que es va fer amb la
biblioteca, on es va posar una persona que, a banda de fer feina del dia a dia, ha aconseguit promoure i
dinamitzar  aquest  equipament,  també  s’hauria  de  procurar  que  ella  pogués  potenciar  projectes  de
dinamització de projectes turístics potencials que es podrien realitzar a la vila, però no veiem cap projecte, ni
previsió per part de l’equip de govern de marcar una línia en aquest sentit, encara que tinguem el projecte
del museu de la Processó dels Dolors, que fins i tot, alguns membres de l’equip de govern no ho trobem
suficientment engrescador. 
Conclou que, per tot això, la CUP vota en contra d’aquest pressupost i anima a que en el pròxim, de l’any
2019 que serà el darrer de la legislatura, puguin trobar per fi uns pressupostos amb una clara acció de
govern, una línia política concreta i, a poder ser, que siguin participatius.
 Sr. Jordi Solana Berengué, regidor del grup municipal FB-AM, posa de manifest dos qüestions: D’una
banda, donen suport al treball dels tècnics en l’elaboració del pressupost, però no a l’acció del govern, que
està poc reflectida; de l’altra, demanen que els pressupostos no se’ls presentin a últim moment, quan ja
estan redactats, els agradaria poder participar en alguns trets de la vila.  
 Seguidament, el Senyor alcalde respon a les diferents qüestions plantejades, respecte dels Serveis
socials, assenyala que és competència del Consell  Comarcal,  i  que als nens que tenen problemes per
realitzar activitats, se’ls facilita la realització de futbol i basquet sense cobrar res. En segon lloc, respecte als
carrers, comenta que contínuament es fan reunions amb associacions i que el resultat d’aquestes es té
compte per elaborar el pressupost;  fa referència al  mal estat  de les clavegueres,  que cal  millorar,  i  als
treballs que es duent a terme pel desplegament de la fibra a tots els polígons. En tercer lloc, en el marc del
turisme, explica que s’ha treballat molt amb la Ruta Ignasiana: Bellpuig forma part d’aquesta, disposa d’un
pis  adaptat  pels  pelegrins,  s’ha  senyalitzat  la  ruta  que  passa  pel  municipi  amb  plaques  i  s’assisteix
bimensualment o trimestralment a reunions a Manresa. Tot seguit comenta que es crearà el Museu dels
Dolors i que hi ha un projecte de futur per adaptar la segona planta del Convent de Sant Bartomeu per fer un
espai museístic de les persones il·lustres de Bellpuig; això no obstant, expressa que la inestabilitat política,
amb constants canvis de consellers, no ajuda a poder definir els projectes. Així mateix, considera que el
museu podria estar dins de la Ruta del Císter. A banda d’això, recorda que amb el projecte de Ponent Actiu,
es senyalitzarà la Vall del Corb (primer trimestre) i, posteriorment, es començaran les obres del Molí (segon
semestre). A més a més, amb fons procedents de l’ 1% cultural, s’arranjarà la teulada del Molí Vell (import
total, 120.000 €, aportació 1% cultural, 100.000 €, aportació de l’IEI, 15.000 €, aportació de l’Ajuntament,
5.000 €). Afegeix que fa uns dies es va comprar la finca del Molí Vell, per poder fer una via verda i que
també es vol rehabilitar el Molí del Senyor. Conclou exposant la voluntat de impulsar el turisme interior i la
recuperació del patrimoni, fet pel qual s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal.
Finalment, posa de manifest la falta de civisme existent respecte als aparcament i les voreres, circumstància
que ha motivat que, malgrat no ser partidari d’instal·lar pilones, i per tal de poder solucionar els problemes
dels veïns, s’hagin col·locat. Així mateix introdueix la necessitat de fer jornades i parlar entre tots el Pla de
Mobilitat; també comenta que s’estan treballant les senyalitzacions.
 En relació amb el tema de la municipalització de l’aigua, el secretari manifesta que l’anterior empresa
concessionària van expressar en retornar la concessió, que no reclamaria cap import, i que ara caure com
queden els imports pendent de cobrament a 31/12.
 El senyor Marcel, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu, sobre la intervenció de l’alcaldia, que
és una llàstima que tot això no estigui plasmat en projectes concrets en paper, doncs quan ells treballen el
pressupost, no els interessa tant la partida per partida, si no el projecte polític.
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 El senyor alcalde reitera la voluntat de potenciació del Molí Vell i el Molí Nou, així com, a llarg termini, la
recuperació de l’aqüeducte de vora Cal Saladrigues. Explica que aquesta legislatura no es podrà acabar tot,
però que aquesta és la línia que es vol seguir i s’ofereix per explicar-los-els quan vulguin.
 La Senyora Oriola , regidora del grup municipal municipal de la CUP-PA pregunta si l’Ajuntament es
sumarà a la demanda davant el TSJC i si algú ha calculat els diners que no s’han pagat. 
 El Senyor Gassó, regidor del grup municipal del PDeCAT. explica que el mateix dia que va sortir la
notícia va trucar a l’Associació Catalana de Municipis i van comentar-li que el lògic seria que, si prosperés,
tots els municipis se’n beneficiessin. 

IV. NOVA VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ CONJUNTA DE
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA “GRANJA BENET”.

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.
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 la legislació vigent, va ser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant
publicació de l’anunci al BOP de Lleida, núm. 126, de 03.07.2015, al Diari “La Mañana”, de 02.07.2015, a la
pàgina web municipal (www.bellpuig.cat), i al tauler d’anuncis. Durant aquell termini, no s’hi van presentar
al·legacions, ni reclamacions, i aquest Pla va quedar aprovat provisionalment pel Ple, el 30.09.2015.
Tramès l’expedient  a  la  Comissió  d’Urbanisme de Lleida,  per  tal  que es procedís a  la  seva aprovació
definitiva,  la  Comissió  en  la  sessió  del  dia  3.12.2015  va  adoptar  l’acord  de  suspendre  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 a verificar pel mateix òrgan de
l’aprovació provisional.
Els promotors van presentar un primer Text Refós del Pla Especial Urbanístic “Granja Benet”, incorporant les
prescripcions de l’acord de la CULL, el qual incorporava les prescripcions requerides. Aquest primer text va
ser verificat pel Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió de 21/06/2017, i va ser enviat a la CULL.
Amb posterioritat, els propis promotors van expressar la necessitat d’efectuar modificacions no substancials
en el primer Text Refós, i van demanar que l’Ajuntament sol·licites a la CULL la retirada del primer Text
Refós, qüestió que va ser efectuada el passat 14.09.2017.
Amb data 14.12.2017, el representant  dels promotors va presentar un nou Text Refós del  Pla Especial
Urbanístic  d’ordenació  conjunta  de  l’explotació  ramadera  “GRANJA  BENET”,  incorporant  certes
modificacions respecte del Text Refós inicial.
Amb data 23.01.2018, els serveis tècnics municipals han emès el seu informe favorable, concloent que el
nou Text Refós inclou diferents modificacions respecte de l’anterior, però que tenen que ser considerades no
substancials.
Els serveis jurídics municipals presten la seva conformitat al nou document del 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 quals posin fi a la
tramitació municipal dels plans i instruments d’ordenació.
Això  doncs,  conforme  la  legislació  esmentada  li  correspon  al  Ple  municipal,  amb  quòrum  de  majoria
absoluta, prendre l’acord corresponent, i per això es proposa l’aprovació del següent:
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PRIMER: Aprovar la verificació del nou Text Refós del Pla Especial d’ordenació conjunta de l’explotació
ramadera “GRANJA BENET”, incorporant modificacions no substancials respecte del què va ser verificat pel
Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de 21/06/2017
SEGON: Trametre el text refós a la Comissió d’Urbanisme de Lleida.”

V. APROVACIÓ  DEL  CODI  DE  CONDUCTA  DELS  ALTS  CÀRRECS  I  DE  BON  GOVERN  DE
L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11

Vots a favor: 11.

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 objectiu 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 derivades del seu incompliment.
La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, també 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 finalitat última de la llei 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.
En aquest sentit, i conforme amb 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 en concreti i desenvolupi els seus principis d’actuació, n’estableixi altres d’addicionals, si
s’escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Determinada la necessitat de regular aquest Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’ajuntament
de Bellpuig, mitjançant la corresponent ordenança, i tenint en compte que les corporacions locals estan
facultades per a 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.
El Ple d’aquest Ajuntament va acordar, el passat 29 de novembre de 2017, iniciar l’expedient per a formació
de la  disposició  reglamentaria  del  Codi  de conducta dels  alts  càrrecs i  bon govern de l’ajuntament  de
Bellpuig, i constituir la 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.
En  la  reunió  celebrada  el  passat  11.01.2018,  aquesta  Comissió  va  donar  conformitat  al  text  de
l’avantprojecte del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’Ajuntament de Bellpuig, que els va
ser presentat, i va proposar la seva tramitació.
Conforme 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
locals, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la disposició reglamentaria del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern
de l’ajuntament de Bellpuig.
SEGON. Sotmetre aquesta disposició a informació pública per un termini de trenta dies, conforme amb el
que  estableix  l’art.  63  del  Decret  179/1995,  per  a  la  presentació  de  reclamacions,  al·legacions  o
suggeriments, a partir de l’última publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat.
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Passat aquest termini, i en el cas de no haver-hi cap reclamació, al·legació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà  definitiu,  tal  i  com  preveu  l’article  178.1  del  Decret  Legislatiu  2/2003  i  altres  disposicions
concordants. 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde o el regidor en qui delegui, per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’efectivitat del present acord.”

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

Nombre de regidors presents durant la votació: 11

Vots a favor: 11.

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

“L'1  d'octubre  de  2017  és  un  dia  que  quedarà  gravat  a  la  memòria  de  milers  de  bellpuigenques  i
bellpuigencs.  Davant  l’ordre  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  de  clausurar  el  col·legis
electorals, els vilatans de Bellpuig es va organitzar per defensar el seu punt de votació, el Casal Carme
Serra. Ja des de divendres a la tarda, moltes persones es van mobilitzar per garantir el dret a vot dels seus
veïns i veïnes. 
Dissabte, un cop l’espurna de la defensa dels col·legis ja s’havia encès, moltes persones també van anar el
col·legi electoral, improvisant activitats i jocs, fent evident la capacitat d’autoorganització i de sobreposar-se
a les dificultats de la societat catalana.
Ja amb moltes hores a les esquena (i poques hores de son), encara molta més gent va afegir-se a defensar
els col·legis durant la jornada de votació i fins al final de l’escrutini. Ningú va marxar del seu col·legi malgrat
les imatges que arribaven de la duríssima repressió policial que s’estaven vivint a molts indrets del país.
Considerant  que  poques vegades a la  vida  es  viuen  moments d’autoorganització  com el  del  passat  1
d’octubre, i amb la voluntat d’homenatjar les persones que van posar el temps i el cos per garantir el dret a
vot (i, és clar, els més de 1.000 ferits per la repressió policial arreu del país), els grups polítics municipals,
Òmnium  Cultural  de  Bellpuig,  l’ANC de  Bellpuig  i  el  Comitè  de  Defensa  de  la  República  de  Bellpuig
demanen que el ple de Bellpuig prengui els següents acords:
1.  Realitzar  tots  els  tràmits  necessaris  per  canviar  el  nom  de  la  plaça  del  Poliesportiu,  per  plaça  “1
d'octubre”.
2. Que aquest canvi es produeixi sense dilacions i en el menor temps possible.”

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:

VII. MOCIÓ  DE  L’ACM  EN  DEFENSA DE  LES  INSTITUCIONS  DE  CATALUNYA  I  DELS  SEUS
REPRESENTANTS ELECTES.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11

Vots a favor: 11.

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

“La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la sobirania
de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la
societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica,
cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha  expressat de forma  reiterada la voluntat de revisar el marc d’autogovern,
adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i millorar

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

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



la  seva  qualitat  de  vida.  Aquest  procés  també  ha  anat  acompanyat  de  propostes  per  obtenir  un  nou
finançament,  més just  i  adequat  als  esforços  fiscals  de la  societat  catalana.  Malauradament,  totes  les
peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb
l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les  constants  negatives  han  generat  que  a  Catalunya  la  majoria  de  ciutadans tinguin  avui  en  dia  un
sentiment  de  reivindicació  molt  més  fort.  S’ha  vist  constantment  des  del  2012  en  les  multitudinàries
manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes.
La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la
voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap  política de mà  estesa per part de l’Estat
espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista
i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat
democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la judicialització de la política
pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de
700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver
de declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha imposat
en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern
de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del
Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha
aplicat mesures d’intervenció extraordinàries  per controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i
liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre
d’altres.  També a l’empara d’aquest  article s’han convocat les eleccions al  Parlament de Catalunya del
passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació contra
els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del Govern català, començant
pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i
empresonats  desprès  de  ser  interrogats  a  l’Audiència  Nacional  pels  presumptes  delictes  de  rebel·lió,
sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el
vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies.
També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del
Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa
fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van
empresonar  de  forma  preventiva  i  sense  fiança  a  Jordi  Sánchez,  president  de  l’Assemblea  Nacional
Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium  Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres
mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions
judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes. 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies excepcionals i
ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels
arguments legals per mantenir-los a la presó. 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i compromís
amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia. 
Per aquests motius, l’Ajuntament de Bellpuig acorda:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de
Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de
la  ciutadania  quan  aquesta  expressa  lliurement  el  seu  vot,  i  encara  que  ha  estat  en  circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir  la  derogació de forma immediata  de la intervenció de les institucions de Catalunya i  la
finalització  de qualsevol  tutela  externa del  nostre  autogovern,  tant  per  la  via  emparada formalment  en
l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a
través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat. 
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Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics catalans elegits
pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar
que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i els polítics
i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la solució d’aquest
conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i
repressió. 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).”

VIII. INFORMES D’INTERVENCIÓ
S’assabenta als assistents que les dades a subministrar en aquest apartat,  donat que avui mateix s’ha
acabat d’informar de les dades econòmiques municipals al Ministerio, 4rt. trimestre. 2017, per la qual cosa
no s’ha pogut  preparar  els informes requerits  legalment,  els  quals  seran facilitats  en la propera sessió
ordinària.

IX. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS DELEGATS. PRECS
I PREGUNTES

A) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
 Junta de Govern Local de 29.11.2017, aprovació memòria valorada de millores en els tancaments del

pavelló poliesportiu.
 JGL de 20.12.2017, aprovació de convenis conveni de col·laboració de la gestió del material esportiu del

gimnàs del pavelló poliesportiu, i conveni per al compartiment d’infraestructures de telecomunicacions.
 Resolució 105/17, de 29.11.2017, aprovació nòmina novembre.
 R. 106/17, de 04.12.17, contracte menor servei projecte renovació servei enllumenat i auditoria.
 R. 107/17, de 12.12.17, adjudicació préstec 250.250 €, BBVA.
 R. 108/17, de 14.12.17, amortització anticipada crèdit 300.000€, Caixabanc.
 R. 109/17, de 15.12.17, autorització ús privatiu espai municipal, ADAMO TELECOM SA.
 R. 110/17, de 15.12.17, aprovació definitiva DUPROCIM.
 R. 111/17, de 18.12.17, fixació data extinció concessió servei aigua.
 R. 112/17, de 19.12.17, indemnització assegurança riscos tècnic.
 R. 113/17, de 20.12.17, convocatòria sessió extraordinària 27.12.17.
 R. 114/17, de 21.12.17, aprovació nomina extra desembre.
 R. 115/17, de 22.12.17, resolució contracte canonades bassa.
 R. 116/17, de 28.12.17, subrogació parcial personal laboral concessió.
 R. 117/17, de 29.12.17, aprovació nomina desembre.
 R. 01/18, de 04.01.18, requeriment documentació adjudicatari espai exposició.
 R. 02/18, de 08.01.18, aprovació definitiva memòria valorada millora voreres.
 R. 03/18, de 09.01.18, admissió a tràmit petició responsabilitat Neus Baiget.
 R. 04/18, de 09.01.18, retorn garantia obres modernització enllumenat zona nord.
 R. 05/18, de 10.01.18, inici declaració de ruïna immoble C/ Castell, 20.
 R. 06/18, de 11.01.18, inici expedient adquisició directa finca del Molí.
 R. 07/18, de 15.01.18, aprovació expedient adquisició directa finca del Molí.
 R. 08/18, de 17.01.18, autorització adquisició finca del Molí.
 R. 09/18, de 22.01.18, adjudicació i formalització contracte obres rehabilitació edifici exposició.
 R. 10/18, de 23.01.18, aprovació definitiva memòria valorada tancament pavelló.
 R. 11/18, de 25.01.18, convocatòria sessió ordinària 31.01.18.

B) PRECS I PREGUNTES.
 La Senyora Oriola, regidora del grup municipal de la CUP-PA pregunta si s’ha pogut fer la consulta
sobre les condicions de la Banca ètica; explica que l’Ajuntament de Barcelona ha introduït criteris socials en
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la contractació del deute i que està treballant amb Caixa d’Enginyers, Fiare Banca Ètica i Triodos si bé és
cert que aquestes entitats no tenen un desplegament d’oficines com la banca tradicional.
 Es respon, per part de secretaria, que coneixent els noms, s’intentarà tenir en compte en les properes
operacions.
 El senyor Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA pregunta sobre el motiu de la tallada d’arbres
del Carrer Bormio. Un veí comentava en relació a aquest arbres, que personal municipal de l’Ajuntament els
tallaven de dalt i preguntava si donaven algun tipus de problema.
 El regidor Sr. Torres, del grup municipal del PDeCAT, li explica que hi havia perill de caiguda i que
aquest mètode de tallada ja s’havia realitzat en altres arbres del municipi i, amb els anys, han tornat a brotar
amb molta força.
 El regidor Sr. Gassó, del grup municipal del PDeCAT, afegeix que feien molta balança i alguns havien
caigut.
 El regidor Sr. Raurich, del grup municipal del PDeCAT, diu que alguns veïns s’havien queixat molt.
 El regidor Sr. Torres, del grup municipal del PDeCAT, diu que a la Plaça Josep Pla, es va fer una
actuació similar fa uns onze anys, es van tallar i han tornat a brotar, amb més força des de baix. 

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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