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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 7/06/2018

Horari: De les 19:02 hores a les 19:48 hores.

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI
 
Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat
-      Sra. Ángeles Grande Robledillo  PDeCat

Assistit pel Secretari acumulat de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el 
qual  fa constar  que el  Ple es constitueix vàlidament  per  existir  el  quòrum legal  establert  a  
l’article 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ SRA. ÁNGELES GRANDE ROBLEDILLO

2.  APROVACIÓ  CONTROL  INTERN  SIMPLIFICAT  EN  RÈGIM  DE  FISCALITZACIÓ  I 
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA. EXP. 380/2018

3.  APROVACIÓ  DE  CONVENI  AMB  DIPUTACIÓ  DE  TARRAGONA,  DELEGACIÓ 
RECAPTACIÓ PREU PÚBLIC SERVEI DE PODOLOGIA. EXP. 231/2018. 

4. RATIFICACIÓ DEL CONVENI TREFO 2017 EXP. 2081/2017. 

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 7/2018. EXP. 661/2018. 

6. CONVENI XAL EXP. 188/2018. 

7. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE SUBVENCIÓ 
MENJADOR ESCOLARS EXP. 421/2018. 

8.  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DEL TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIARIA. EXP. 391/2018.
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9.  APROVACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR INFRACCIONS TINENÇA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 32/2018

10. APROVACIÓ CONVENI ENFEINA’T. EXP. 426/2018

11. APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’EMERGÈNCIES. EXP. 152/2018

12. APROVACIÓ OBLIGACIONS TRIMESTRALS MINHAP. PERÍODE MIG DE PAGAMENT. 
PAGAMENT 1R TRIMESTRE 2018. EXP. 64/2018
 
Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió

1.- PRESA DE POSSESSIÓ SRA. ÁNGELES GRANDE ROBLEDILLO

El passat  dia 12 d’abril  del  2018 el  ple en sessió extraordinària es va donar compte de la  
renuncia de la Regidora Sra. Mònica Sebé Rodríguez del Grup Municipal PDeCAT.

Atès que la Sra. Angeles Grande Robledillo en data 24/05/2018 des de la Secretaria es va fer 
entrega de la credencial de Regidora del PDeCAT emès per per de la Junta Electoral Central.

Acte seguit es duu a terme la pressa de possessió:

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de Regidora de l’Ajuntament de Bellvei amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, 
com a norma fonamental de l’Estat.

Respon la Sra. Angeles Grande Robledillo: SI, PROMETO

Acte seguit el Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la nova regidora.

2.  APROVACIÓ  CONTROL  INTERN  SIMPLIFICAT  EN  RÈGIM  DE  FISCALITZACIÓ  I 
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA. EXP. 380/2018

El secretari dóna lectura del següent:

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
va modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós  
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL),tot introduint una ordre directa al Govern 
Espanyol per a la regulació dels procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb 
l’objectiu, entre altres, de reforçar  el  control  econòmic-pressupostari  i  el  paper de la funció 
interventora en les entitats locals.
 
El  Ministeri  d’Hisenda i  Funció Pública,  en exercici  de la tasca encomanada, ha elaborat  i 
aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local, el qual ha estat aprovat per RD 424/2017 de 28 d’abril.
 
El nou Reglament de Control iniciarà la seva vigència a partir de l’1 de juliol de 2018.L’article 39 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en 
les entitats  del  sector  públic local  (RD 424/2017) estableix que podran aplicar  el  règim de 
control  intern  simplificat  aquelles  entitats  locals  incloses  en  l’àmbit  d’aplicació  del  model 
simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat 
local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre).
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L’art. 13 del Reglament de Control preveu la possibilitat d’establir com a règim de fiscalització i 
intervenció de les despeses un règim especial que suposa comprovar, amb caràcter previ a la 
seva aprovació, que els expedients compleixen amb uns requisits considerats bàsics tant pel 
legislador com per la pròpia corporació.
 
L’establiment d’aquest règim limitat fa sotmetre aquests mateixos expedients a un control ple 
posterior en el marc de l’exercici del control financer que també té atribuïda la Intervenció de 
Fons
 
L’establiment d’una fiscalització limitada prèvia ja es troba contemplat en l’art. 219 del TRLHL, i 
fins ara es venia regulant internament a la corporació a través de les Bases d’Execució del 
Pressupost i en l’actual Instrucció de Control Intern. Amb l’aprovació del present acord, però, es 
concreta  i  amplia  el  detall  del  seu  abast,  pel  que  es  considera  necessari  derogar  l’actual 
Instrucció de Control Intern aprovada l’any 2014 i modificada el 2015, que haurà de sotmetre’s  
a un procés de revisió per fer-la compatible amb el contingut d’aquesta proposta.
 
Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor  
es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents:
 
a) L’existència  de crèdit  pressupostari  i  que el  proposat és  l’adequat a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposi contreure.
 
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
 
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el Ple a  
proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.
 
Com a novetat, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas,  
transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent 
respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que 
siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn.
 
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï la intervenció 
prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions caldrà també comprovar  
allò que preveu l’article 19 del Reglament de control, que es resumeix en:
 
a)  Que  les  obligacions  responen  a  despeses  aprovades  i,  si  s’escau,  fiscalitza 
desfavorablement, quan correspongui.
 
b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions aplicables i en tot  
cas consti: la identificació del creditor, l’import de l’obligació i les prestacions realitzades o altres  
causes de les quals derivi l’obligació del pagament.
 
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i  conforme de la  
prestació.
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, per a la determinació dels requisits considerats 
bàsics cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència,l a no discriminació i la 
igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits 
bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres de 0 de maig de 2008, actualitzat per Acord 
de l’1 de juliol  de 2011, en tot allò que sigui  d’aplicació a les Entitats Locals. També s’han 
introduït  alguns  extrems  addicionals  sobre  alguns  tipus  de  despesa,  fruit  de  l’anàlisi  i  
l’experiència adquirits en l’exercici del control.
 
Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees:
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·  Personal
·  Contractació
·  Subvencions i transferències
·  Expedients urbanístics
·  Despeses financeres
 
Pel que fa a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, d’acord amb l’art. 9 del Reglament de 
Control es pot substituir per la pressa de raó en comptabilitat. 
 
L’esmentat règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia així com pressa de raó en
comptabilitat serà d’aplicació a la a l’Ajuntament de Bellvei 
 
D’acord  amb  l’art.  13  del  Reglament  de  Control,  la  competència  per  a  l’aprovació  de  la 
implantació  del  règim de  fiscalització  i  intervenció  limitada  prèvia  correspon al  Ple,  i  previ 
informe de la Intervenció de Fons; i d’acord amb l’art. 9del mateix reglament també correspon al 
Ple  la  substitució  de  la  fiscalització  prèvia  els  drets  i  ingressos  per  pressa  de  raó  en 
comptabilitat.
 
Atès que la intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de fiscalització i  
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en l’expedient.
 
Atès que l’Ajuntament de Bellvei  d’acord amb les xifres de població resultants de la última 
revisió del padró municipal, té una població de 2.193 habitants població de dret a l’1 de gener 
del  2017  i,  l’import  de  les  previsions  inicials  d’ingressos  de  l’últim  pressupost  aprovat 
definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per  
l’entitat  local  i  els  seus  organismes  autònoms,  es  dedueixi  de  l’estat  de  consolidació  del 
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora  
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
corresponent  a  l’últim  pressupost  aprovat,  és  de   2.094.083,00  €,  està  inclòs  en  l’àmbit 
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i  per tant, es pot acollir, d’acord amb 
l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.
 
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, 
l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i  
ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot substituir, 
sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control  
posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del 
control financer.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 31/05/2018.
 
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu el RD 
424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya, es proposa l’adopció del següent,
 
ACORD:
 
PRIMER.  Aprovar  l’aplicació  del  règim  de  control  intern  simplificat  a  l’activitat 
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RD 
424/2017.
 
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre 
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els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
 
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i  obligacions per  a  l’exercici  de la funció interventora,  en els  termes que preveu 
l’article 13 del RD 424/2017.
 
QUART.   Revocar  i  deixar  sense efectes l’acord del  ple celebrat  el  dia  12 d’abril  del  2018 
d’aprovació de l'aplicació  del  règim de control  intern simplificat i  del  Reglament de Control 
Intern  de l’Ajuntament  de Bellvei  d’acord  amb l’article  109  (Revocació  d’actes  i  rectificació 
d’errors)  de  la  Llei  39/2015,  de  l’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  
administracions públiques
 
CINQUÈ. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització la intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els 
quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de 
despeses  i  obligacions  amb  efectes  pressupostaris,  a  excepció  d’aquells  que  els  sigui 
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
 
SISÈ.-  Aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig 
de 2008, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, (Resolució de 2 de juny de 2008, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 
de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsic) i altres addicionals segons la tipologia d’expedient, a comprovar en l’exercici de 
les actuacions de fiscalització  intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que 
es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes 
legals.

ANNEX I
 
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim 
de requisits bàsics
 

(*) Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per 
la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dona 
aplicació a la previsió dels articles 152 i  147 de la Llei  general  pressupostària, respecte a  
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsic

1.- ÀREA DE PERSONAL (*)

 

1.1 Altres personal funcionari

 1.1.1 Aprovació  de  convocatòria  de  personal  funcionari  de 
carrera (Fase A)

-

 1.1.2 Aprovació  de  convocatòria  de  persona  funcionari  interí 
(Fase A)

-

 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (Fase D) -
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 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (Fase D) - -

 1.1.5 Nomenament de personal funcionari derivat de comissió 
de serveis (Fase AD/D)

-

 1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat 
de lliure designació (Fase AD/D

-

 1.1.7 Altres  formes  de  provisió  de  personal  funcionari  (Fase 
AD)

-

1.2  Altres personal laboral  

 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (Fase A -

 1.2.2 Aprovació de convocatòria de personal laboral  temporal 
(Fase A

-

 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (Fase D) 2º.1

 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (Fase D) 2º.2

 1.2.5 Contractació de personal laboral  temporal a través d'un 
Pla de contractació (Fase D) 

2º.2

 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (Fase AD) 2º.4

1.3  Altes personal directiu i/o eventual  

 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (Fase A) -

 1.3.2 Contractació de personal directiu (Fase D) -

 1.3.3 Contractació de personal eventual (Fase AD) -

1.4   Expedients de nòmines de retribucions del personal  

 1.4.1 Expedients de nòmines de retribucions del personal (Fase 
ADO/O) 

3º

1.5  Expedients  de  productivitat,  complements,  i  altres  
variacions

 

 1.5.1 Expedient  d'autorització  i  compromisos  del  complement 
de productivitat(Fase AD)

-

 1.5.2 Expedient  de  reconeixement  de  l'obligació  del -
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complement de productivitat(Fase ADO/O) 

 1.5.3 Expedient  d'autorització  i  compromís  d'altres  plusos  i 
complements(polivalències,  disponibilitat,  treball  en 
festius, menyscapte de diners, ...) (Fase AD)

-

 1.5.4 Expedient de reconeixement de l'obligació d'altres plusos i 
complements(polivalències,  disponibilitat,  treball  en 
festius, menyscapte de diners, ...) (Fase ADO/O)

-

 1.5.5 Altres productivitats (Fase ADO/O) -

 1.5.6 Reconeixement de serveis (Fases ADO/O) -

 1.5.7 Reconeixement  de  grau  personal  consolidat  (Fases 
ADO/O)

-

 1.5.8 Abonament  d'indemnitzacions  a  l'empara  del  RD 
462/2002 (FASE ADO/O

 

1.6  Expedients  relatius  a  contribucions  al  Pla  de  
pensions dels empleats de l'Entitat local i organismes  
autònoms

 

-

 1.6.1 Aprovació de la despesa (Fase AD) -

 1.6.2 Reconeixement  de l'aportació al  pla de pensions (Fase 
ADO/O)

4º

1.7  Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a  
la Seguretat Social

 

 1.7.1 Aprovació  i  reconeixement  de  la  quota  patronal  a  la 
Seguretat Social (Fase ADO/O) 

5º

1.8  Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social  
al personal, tant funcionari com laboral

 

 1.8.1 Aprovació convocatòria (Fase A) 25º

 1.8.2 Resolució convocatòria (Fase D) 25º

 1.8.3 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 25º

1.9  Expedients  per  a  la  concessió  de  bestretes  al   

 



 
Ajuntament de Bellvei

personal, tant funcionari com laboral

 1.9.1 Expedient  de concessió de bestretes al  personal  (Fase 
AD) 

25º

 1.9.2 Expedient de reconeixement de l'obligació de bestretes al 
personal (Fase ADO/O) 

25º

1.10  Altres expedients de personal  

 1.10.
1

Aprovació de la despesa (Fase A) -

 1.10.
2

Compromís de la despesa (Fase AD/D) -

 1.10.
3 

Reconeixement de l’obligació (Fase ADO/O) -

 

 

 

2.1

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
d'obres (inclosos els contractes de subministrament de 
fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del 
contracte d'obres, i per les fases posteriors a la

formalització en els contractes tramitats en el marc d'un 
sistema de racionalització tècnica de la contractació)

 

 2.1.1 Aprovació de la despesa (Fase RC/A) 9º.1.1.A)

 2.1.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) 9º.1.1.B.1)

 2.1.3 Formalització (Fase AD/D) 9º.1.1.B.2)

2.2 Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir 
l'import estimatiu de les obres

 

 2.2.1 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD) 9º.2.1.A.1)

 2.2.2 Formalització (Fase AD) 9º.2.1.A.2)

 

2.3

Preparació  i  adjudicació  d'expedients  de  contractació  
conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article  
234.5  de  la  LCSP,  no  sigui  possible  establir  l'import  
estimatiu de les obres
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 2.3.1 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD projecte) 9º.2.2.A)

 2.3.2 Formalització (Fase AD projecte) 9º.2.2.A)

 2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (Fase 
AD obra)

9º.2.2.B)

2.4 Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra  

 2.4.1 Modificats (Fase AD) 9º.1.2

 2.4.2 Continuació provisional de les obres (Fase AD) -

 2.4.3 Revisió de preus (Fase AD) 9º.1.4

 2.4.4 Certificacions d'obres (Fase O) 9º.1.5

 2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el 
pagament de les certificacions d'obres (Fase O)

9º.1.6

 2.4.6 Certificació final (Fase O) 9º.1.7

 2.4.7 Liquidació (Fase O) 9º.1.8

 2.4.8 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

9º.1.9

 2.4.9 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) 9º.1.10

 2.4.10 Resolució del contracte (Fase ADO/O) 9º.1.11

  

2.4.11

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (Fase ADO)

 

9º.1.12

2.5 Expedients de concessió d'obres  

 2.5.1 Aprovació de la despesa (Fase RC/A) 13º.1.A)

 2.5.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) 13º.1.B.1)

 2.5.3 Formalització (Fase AD/D) 13º.1.B.2)

 2.5.4 Modificats (Fase AD) 13º.2

 2.5.5 Revisió de preus (Fase AD) 13º.3
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 2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (Fase 
O)

13º.4.1

 2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció o de 
la concessió (Fase O)

13º.4.2

  

2.5.8

Abonaments en cas que el finançament de la construcció 
de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs 
reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (Fase 
O)

 

13º.4.3

 2.5.9 Abonament al concessionari de la retribució per la 
utilització de l'obra (Fase O)

13º.5

 2.5.10 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

13º.6

 2.5.11 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) 13º.7

 2.5.12 Resolució del contracte (Fase ADO) 13º.8

  

2.5.13

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració

del contracte o desistiment del procediment (Fase ADO)

 

13º.9

 2.5.14 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (Fase 
ADO)

13º.10

 

 

2.6

Expedients  de  subministraments  (Subministraments  en  
general,  els  d'adquisició  d'equips  i  sistemes  per  al  
tractament  de  la  informació,  i  els  contractes  de  
subministraments de fabricació quan el PCAP no determini  
l'aplicació directa del  contracte d'obres,  i  per  a les fases  
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en 
el  marc  d'un  sistema  de  racionalització  tècnica  de  la  
contractació)

 

 2.6.1 Aprovació de la despesa (Fase RC/A) 10º.1.1.A)

 2.6.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) 10º.1.1.B.1)

 2.6.3 Formalització (Fase AD/D) 10º.1.1.B.2)

 2.6.4 Revisió de preus (Fase AD) 10º.1.2

 2.6.5 Modificació del contracte (Fase AD) 10º.1.3
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 2.6.6 Abonaments a compte (Fase O) 10º.1.4

 2.6.7 Pròrroga del contracte (Fase AD) 10º.1.5

 2.6.8 Liquidació (Fase O) 10º.1.6

 2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

10º.1.7

 2.6.10 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) 10º.1.8

 2.6.11 Resolució del contracte (Fase ADO) 10º.1.9

  

2.6.12

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (Fase ADO)

 

10º.1.10

 

2.7

Expedients de serveis (Serveis en general i, per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

 

 2.7.1 Aprovació de la despesa (Fase RC/A) 11º.1.1.A)

 2.7.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) 11º.1.1.B.1)

 2.7.3 Formalització (Fase AD/D) 11º.1.1.B.2)

 2.7.4 Modificació del contracte (Fase AD) 11º.1.2

 2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (Fase AD) 11º.1.4

 2.7.6 Abonaments a compte (Fase O) 11º.1.5

 2.7.7 Pròrroga dels contractes (Fase AD) 11º.1.6

 2.7.8 Liquidació (Fase O) 11º.1.7

 2.7.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

11º.1.8

 2.7.10 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) 11º.1.9

 2.7.11 Resolució del contracte (Fase ADO) 11º.1.10

  Pagament de primes o compensacions als participants en  
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2.7.12

el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (Fase ADO) 11º.1.11

2.8 Expedients de concessió de servei  

 2.8.1 Aprovació de la despesa (Fase RC/A) -

 2.8.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) -

 2.8.3 Formalització (Fase AD/D) -

 2.8.4 Modificats (Fase AD) -

 2.8.5 Revisió de preus (Fase AD) -

 2.8.6 Abonaments per aportacions (Fase O) -

 2.8.7 Abonaments en el cas que el finançament del servei es 
realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables 
(Fase O)

-

 2.8.8 Abonament al concessionari de la retribució pel servei 
(Fase O)

-

 2.8.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

-

 2.8.10 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) -

 2.8.11 Resolució del contracte (Fase ADO) -

  
2.8.12

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg
 competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (Fase ADO)

 
-

 2.8.13 Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari
de la corresponent concessió (Fase ADO)

-

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP  

 2.9.1 Encàrrec (Fase AD) 15º.2.1

 2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (Fase AD) 15º.2.2

 2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (Fase O) 15º.2.3

 2.9.4 Liquidació (Fase O) 15º.2.4
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2.10 Adquisició de béns immobles  

 2.10.1 Aprovació de la despesa (Fase A) 17º.1.A.2)

17º.4.A)

 2.10.2 Compromís de la despesa (Fase AD/D) 17º.1.B.1)

17º.4.A)

 

2.11

Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a 
expedient independent o en expedient d'alienació de 
l'immoble en què simultàniament s'acord l'arrendament

 

 2.11.1 Proposta d'arrendament (Fase A) 17º.3.1.1)

17º.5.1.1)

 2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (Fase AD/D) 17º.3.1.2)

17º.5.1.2)

 2.11.3 Pròrroga i novació (Fase AD) 17º.3.2

     17º.5.2

 2.11.4 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 17º.3.3

17º.5.3

2.12 Permuta de béns  

 2.12.1 Aprovació i compromís de la permuta (Fase AD) -

 2.12.2 Reconeixement de l'obligació (Fase O) -

2.13 Contractació d'assegurances  

 2.13.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -

 2.13.2 Compromís de la despesa (Fase D) -

 2.13.3 Reconeixement de l'obligació (Fase O) -

2.14 Contractació de pla de pensions  
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 2.14.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -

 2.14.2 Compromís de la despesa (Fase D) -

 2.14.3 Reconeixement de l'obligació (Fase O) -

2.15 Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a 
publicacions, tramitades d'acord amb la DA 9ª LCSP

 

 2.15.1 Aprovació i compromís de la despesa (Fase AD) -

 2.15.2 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

2.16 Contractació de creació i interpretació artística i literària i 
contractes privats d'espectacles

 

 2.16.1 Aprovació de la despesa (Fase A) 14º.1

 2.16.2 Adjudicació (Sense fase pressupostària/AD/D) 14º.1

 2.16.3 Formalització (Fase AD/D) 14º.1

 2.16.4 Modificació del contracte (Fase AD) 14º.1

 2.16.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (Fase AD) 14º.1

 2.16.6 Abonaments a compte (Fase O) 14º.2

 2.16.7 Pròrroga dels contractes (Fase AD) 14º.1

 2.16.8 Liquidació (Fase O) 14º.2

 2.16.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (Fase ADO)

 

14º.2

 2.16.10 Indemnització a favor del contractista (Fase ADO) 14º.2

 2.16.11 Resolució del contracte de serveis (Fase ADO) 14º.2

  

2.16.12

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg

competitiu o als candidats o licitadors en el cas de 
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (Fase ADO)

 

 

14º.2
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2.17 Reclamacions que es formulen davant l'administració, en 
concepte

d'indemnització de danys i perjudicis, per responsabilitat 
patrimonial

 

 2.17.1 Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de 
l'obligació (Fase ADO)

 

6º.1

 2.17.2 Execució de sentències (Fase ADO) -

2.18 Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius 
amb contingut econòmic

 

 2.18.1 Acte de resolució del recurs (Fase ADO) -

2.19 Despeses, les fases A i D de les quals, no estan subjectes a 
fiscalització prèvia d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017

 

 2.19.1 Reconeixement de l'obligació (ADO/O) -

2.20 Contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la

contractació (fins a la fase d'adjudicació/formalització)

 

 2.20.1 Inici de licitació d'obra (Sense fase pressupostària) 12º

 2.20.2 Inici de licitació de subministrament (Sense fase 
pressupostària)

12º

 2.20.3 Inici de licitació de servei (Sense fase pressupostària) 12º

 2.20.4 Adjudicació de l'acord marc (Sense fase pressupostària) 12º

 2.20.5 Formalització de l'acord marc (Sense fase pressupostària) 12º

 2.20.6 Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (Fase 
AD)

12º

 2.20.7 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació 
(Fase AD)

12º

2.21 Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i 
privats, i responsabilitat patrimonial

 

 2.21.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -
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 2.21.2 Compromís de la despesa (Fase AD/D) -

 2.21.3 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

3. ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, IENIbjectes a 
la Llei 40/2015

(*)

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva  

 3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (Fase A) 18º.1.A)

 3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18º.1.A)

 3.1.3 Compromís de la despesa (Fase D) 18º.1.B)

 3.1.4 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 18º.1.C)

3.2 Subvencions de concessió directa  

 3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (Fase AD) 18º.2.A)

 3.2.2 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 18º.2.B)

 3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (Fase AD) 18º.2.A)

 3.3.2 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 18º.2.B)

3.4 Expedients de convenis subscrits amb entitats 
col·laboradores en el marc de la

LGS

 

 3.4.1 Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (Fase 
AD)

20º.1

 3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (Fase AD) 20º.2

 3.4.3 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 20º.3

3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les 
quals no és aplicable la LGS

 

 3.5.1 Aprovació de la despesa (Fase A) 19º.1

  Compromís de la despesa (Fase D) 19º.1

  
Reconeixement de l'obligació (Fase O)
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3.5.3 19º.1

 3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (Fase AD) 19º.2

3.6 Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o 
amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat

 

 3.6.1 Aprovació del conveni (Fase AD) 21º.3.2.1

 3.6.2 Modificacions (Fase AD) 21º.3.2.2

 3.6.3 Pròrroga del conveni (Fase AD) 21º.3.2.3

 3.6.4 Reconeixement de l'obligació (Fase O) 21º.3.2.4

3.7 Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o 
amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic

 

 3.7.1 Aprovació del conveni (Fase AD) -

 3.7.2 Modificacions (Fase AD) -

 3.7.3 Pròrroga del conveni (Fase AD) -

 3.7.4 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

3.8 Transferències a ens depenents  

 3.8.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -

 3.8.2 Compromís de la despesa (Fase AD/D) -

 3.8.3 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

3.9 Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)  

 3.9.1 Aprovació de l'encomana (Fase AD) -

 3.9.2 Modificacions (Fase AD) -

 3.9.3 Pròrroga de l'encomana (Fase AD) -

 3.9.4 Reconeixement de l'obligació (Fase O) -

3.10 Altres expedients de subvencions i transferències  
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 3.10.
1

Aprovació de la despesa (Fase A) -

 3.10.
2

Compromís de la despesa (Fase AD/D) -

 3.10.
3

Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS (*)

4.1. Convenis urbanístics  

 4.1.1 Aprovació del conveni (Fase AD) -

 4.1.2 Reconeixement de l'obligació (Fase O) -

4.2. Ocupació directa  

 4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (Fase 
A)

-

 4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (Fase D) -

 4.2.3 Pagament de l'ocupació directa_a justificar (Fase O) -

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses  

 4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat 
d'ocupació (Fase A)

-

 4.3.2 Dipòsits previs (Fase D) 8º.1

 4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (Fase ADO) 8º.2

 4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de 
mutu acord (Fase AD/D)

8º.3

 4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial 
d'expropiació o òrgan anàleg (Fase AD/D)

8º.4

 4.3.6 Pagament o consignació del preu just (Fase O) -

 4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retràs en la 
determinació del justipreu i en el pagament (Fase ADO)

8º.5

4.4 Altres expedients urbanístics  

 4.4.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -

 4.4.2 Compromís de la despesa (Fase AD/D) -
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 4.4.3 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

5. DESPESES FINANCERES (*)

5.1 Actius financers  

 5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (Fase ADO) -

 5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits 
(Fase ADO)

-

  

5.1.3

Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances 
realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms 
a la tresoreria o les caixes d'altres

agents econòmics (Fase ADO)

 

-

 5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (Fase ADO) -

 5.1.5 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals 
o els seus organismes autònoms (Fase ADO)

-

5.2 Passius financers  

 5.2.1 Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si 
és el cas (Fase ADO)

-

 5.2.2 Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades 
en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes 
autònoms (Fase ADO)

-

5.3 Altres despeses financeres  

 5.3.1 Aprovació de la despesa (Fase A) -

 5.3.2 Compromís de la despesa (Fase AD/D) -

 5.3.3 Reconeixement de l'obligació (Fase ADO/O) -

     

El Secretari dóna una explicació del contingut de la proposta

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que votarem a favor

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
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En contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  anterior  per  
unanimitat.

3.  APROVACIÓ  DE  CONVENI  AMB  DIPUTACIÓ  DE  TARRAGONA,  DELEGACIÓ 
RECAPTACIÓ PREU PÚBLIC SERVEI DE PODOLOGIA. EXP. 231/2018.

El secretari dóna lectura del següent:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), 
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei  
40/2015,  d’1  d’octubre  de  2015,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  (en  endavant  LRJSP) 
estableix  que  les  Administracions  Públiques  prestaran,  en  l’  àmbit  propi,  la  cooperació  i  
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les 
seves competències.
 
En  matèria  de  tributs  de les  entitats  locals  i  restants  ingressos  de Dret  públic  que  els  hi  
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel  
Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  (en  endavant  TRLRHL),  concreta  aquesta 
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin 
territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i  
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran 
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió  
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos 
en la legislació.
 
En data 31 de gener de 2003 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de 
gestió,  liquidació,  inspecció  i  recaptació  d’ingressos  a  favor  de la  Diputació  de Tarragona, 
l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.
En data 31 de maig de 2018, la Comissió Informativa va emetre dictamen favorable.
 
Es proposa al ple, d’adopció del següent acord:
 
PROPOSTA:
 
Primer: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions 
que  es  detallen  a  l’annex  1  del  present  acord,  la  titularitat  de les  quals  pertany  a  aquest  
Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels  
serveis  o  ens  instrumentals  que  a  tal  efecte  determini,  segons  l’abast  i  condicions  que 
s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la 
LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.
 
-      Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu 
del preu públic del servei de podologia.

Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de 
la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la  
Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.
 
Tercer: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre 
de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual 
es  produirà,  llevat  que  qualsevol  d’ambdues  administracions  acordin  deixar  sense  efecte 
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l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
 
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord, 
comportarà  una  compensació  econòmica  que  consistirà  en  el  pagament  dels  imports 
especificats  a  l’article 5  de l’Ordenança Fiscal  reguladora de les  taxes  per  la prestació de 
serveis  i  la  realització  d’activitats  administratives  delegades  o  encomanats  a  BASE-Gestió 
d’ingressos.
 
Cinquè: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona 
s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, 
en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
 
Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva part, 
es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
 
Setè: Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei per la formalització d’aquells documents 
que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.

ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, 
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI 
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 APARTAT 1

 Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:

 

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a)       La  determinació  del  deute  tributari  que  comporta  l’elaboració  de  les  llistes 
cobratòries  en  els  tributs  de  caràcter  periòdic  i  la  seva  aprovació  i  exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.

b)       La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.

c)        La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 
gestió dels ingressos delegats.

d)       La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.

e)       La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.

f)         La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.

g)       Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 
ingressos de dret públic.

APARTAT 2

 

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:

 

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-        IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA

-        IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

-     TAXES I PREUS PÚBLICS:

1.      Taxa de recollida de residus

2.      Taxa de conservació del cementiri

3.      Taxa per llicències urbanístiques

4.      Taxa per llicències d’activitats

5.      Taxa per immobilització i retirada de vehicles

6.      Taxa per la llar d’infants

7.      Taxa per la prestació del servei de menjador escolar

8.      Taxa per tinença d’animals

9.      Taxa d’activitats culturals i/o esportives

10.   Taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  a  favor  d’empreses 
explotadores

11.      Taxa OVP amb guals

12.   Taxa  OVP  amb  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,  tanques, 
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

13.   Taxa OVP amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

14.   Taxa OVP amb barraques, fires i rodatge cinematogràfic

15.   Preu públic per la neteja de solars

16.   Preu públic lloguer material municipal

17.   Preu públic del servei de podologia

 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

 

a)     La determinació dels períodes de pagament voluntari.

b)     L’emissió  de  documents  cobratoris,  rebuts  o  liquidacions,  i  acreditacions  de 
pagament.

c)      La  recaptació  dels  mateixos  en període voluntari  i  la  concessió  o  denegació 
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

d)     La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.

e)     La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici 
de les facultats delegades.

f)       La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts

g)     La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.

h)     Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 
període voluntari dels ingressos de dret públic.
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 APARTAT 3

 Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:

 

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-        IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA

-                          IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES, 
-                          TAXES I PREUS PÚBLICS:
1.      Taxa de recollida de residus
2.      Taxa de conservació del cementiri
3.      Taxa per llicències urbanístiques
4.      Taxa per llicències d’activitats
5.      Taxa per immobilització i retirada de vehicles
6.      Taxa per la llar d’infants
7.      Taxa per la prestació del servei de menjador escolar
8.      Taxa per tinença d’animals
9.      Taxa d’activitats culturals i/o esportives
10.   Taxa per utilització privativa o aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores
11.   Taxa OVP amb guals
12.   Taxa OVP amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues
13.   Taxa OVP amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
14.   Taxa OVP amb barraques, fires i rodatge cinematogràfic
15.  Preu públic per la neteja de solars

16.  Preu públic lloguer material municipal

17.  Preu públic del servei de podologia

-                          CONTRIBUCIONS ESPECIALS, 
-                          QUOTES D’URBANITZACIÓ
-                          QUOTES DE CONSERVACIÓ,
-                          MULTES I SANCIONS, 
-                          EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a)       L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin 
impagats  en  període  voluntari,  així  com  l’exercici  de  les  funcions  pròpies  del  
procediment administratiu de constrenyiment.

b)       L’expedició de diligències d’embargament.

c)        L’emissió  de  documents  cobratoris,  rebuts  o  liquidacions,  i  acreditacions  de 
pagament.

d)       La  liquidació  i  cobraments  dels  imports  principals,  recàrrecs,  interessos  de 
demora i costes.

e)       La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

f)         La  resolució  dels  recursos  que  s’interposin  contra  els  actes  realitzats  en 
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l’exercici de les facultats delegades.

g)       La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.

h)       Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major  eficàcia de la recaptació 
executiva dels ingressos de dret públic.

APARTAT 4 

Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, 
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES
 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

 

a)     La  comprovació  i  investigació,  consistents  en  la  confecció  de  comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària, 
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.

b)     L’obtenció  d’informació  de  caràcter  tributari,  per  pròpia  iniciativa  o  a  petició 
motivada  dels  altres  departaments  de  BASE-Gestió  d’Ingressos  o  òrgans 
municipals competents.

c)   La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.

d)   L’informe i  assessorament,  en el  cas que per  part  dels  òrgans de BASE-Gestió 
d’Ingressos,  altres  departaments  de  l’organisme  o  els  òrgans  municipals  es 
sol·licitin aquestes actuacions.

e)   La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.

f)    La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats 
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.

g)   La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es 
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els 
procediments  sancionadors  que  s’iniciïn  com  a  conseqüència  del  procediment 
d’inspecció.

h)   Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels 
ingressos de dret públic.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta preguntant si la vigència d’aquest conveni és de 
cada quatre anys

Manifesta el Secretari la vigència de delegació dels tributs delegats fins el 31 de desembre del  
2022.

Pren la paraula el Sr. Jose Agustín Huerta dient que en qualsevol moment es pot deixar sense  
efecte aquest conveni.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0
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Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta anterior descrita 
per unanimitat.

4. RATIFICACIÓ DEL CONVENI TREFO 2017 EXP. 2081/2017.

El secretari dóna lectura del següent:

El Consell Comarcal va sol·licitar subvenció al SOC del programa “ Treball i Formació“ dins la  
convocatòria de subvencions per a l’any 2017 (Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, de 
convocatòria per  a l’any 2017 per  a la concessió de subvencions  destinades al  Programa  
Treball i Formació).
 
La directora del SOC, el dia 24 de novembre de 2017, va resoldre l’atorgament d’una subvenció 
per import de 441.505,60 €, per a l’execució del projecte.
 
Atès  que  l’execució  del  programa comporta  assumir  despeses  que  no  formen part  de les 
despeses elegibles, i que, per tant, no estan subvencionades i aquest cost va a càrrec dels  
ajuntaments.  Així  doncs,  es  proposa  la  signatura  d’un  conveni  de  col·laboració 
interadministrativa per a l’execució del programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i  
els Ajuntaments d’ Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès,  
Bonastre, Cunit,  Llorenç del  Penedès, Masllorenç, el  Montmell,  Sant Jaume dels Domenys, 
Santa Oliva.
 
El conveni que se sotmet a aprovació té naturalesa administrativa i no té caràcter contractual. 
El seu àmbit d’actuació és només el que permeten les bases de la convocatòria 2017 d’aquest 
programa i tindrà la vigència fins al final del mateix, el 31 de gener de 2019.
 
El conveni com a instrument de col·laboració entre administracions està establert als art. 108 
a112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, els articles 26 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el  text  refós de la llei  d'organització comarcal de Catalunya i  l’article 57 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
 
En  data  31  de maig  de  2018,  la  Comissió  Informativa  va  aprovar  favorablement  sobre  el 
dictamen.
 
Es proposta al Ple, el següent acord:
 
Únic. Ratificar el Conveni de col·laboració interadministratiu entre l’Ajuntament de Bellvei i el  
Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’execució   del programa “Treball i Formació”, en el 
marc de la convocatòria 2017 que promou el servei d’ocupació de Catalunya, tal i com s’ha 
plantejat, aprovat per Decret d'Alcaldia número 2018-0018 i data 23/01/2018, el qual s’adjunta 
al present dictamen.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient, que estem d’acord amb l`’aprovació de la  
ratificació d’aquest conveni tot el que sigui fomentar el treball.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta  anterior descrita  

 



 
Ajuntament de Bellvei

per unanimitat.

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 7/2018. EXP. 661/2018.

El secretari dóna lectura del següent:

Identificació de l’expedient

Expedient de modificació de crèdits de crèdit extraordinari 

Fets 

1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit  amb 
la proposta presenta da per la Regidoria d’Hisenda mitjançant: 

1. Crèdits extraordinaris: 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import

9200.22607 Despeses dietes tribunal oposicions 1.500,00

 

3211.22606 Despeses de formació personal Escola bressol

 

500,00

 

3331.48000

 

Premis Radio Bellvei  (Logotip

 

1.000,00

 

3210.48008

 

Subvenció menjador escolar (CEIP La Muntanyeta)

 

2.500,00

 

3211.48008

 

Subvenció  menjador  escolar  Escola  bressol  Els 
Cargolins

 

2.500,00

 

 

9200.46200

 

Ajut crear activitat per crear ocupació

 

300,00

 

 

9200.62400

 

compra vehicle

 

32.000,00
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                                                                       TOTAL......................                40.300,00

Finançament que es proposa:

 Baixes dels crèdits de partides de despeses:

 

Aplicació 
pressupost ària

Concepte Consignació inicial Proposta a la 
baixa

Consignació

Definitiva

 

9201.61900

 

Camí de la 
Baronia

 

207.403,57

 

40.300,00 

 

167.103,57

 

                                                                       

TOTAL...............                       40.300,00

 

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i 
així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.

3. La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.

4. L’interventor ha emès informe favorable 

Fonaments jurídics

 2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
reguladora  de les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril, 
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
següent  i  no existeixi  al  pressupost  de la  corporació crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no  
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari

 2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que 
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost.

 2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient  s’hi  especificarà la corresponent  
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al  
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al 
pressupost  corrent  i  mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  de  despeses  de  d’altres 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient 
haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat 
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amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.

 2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que  excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament  disponibles  per  finançar  nous  o  majors  ingressos,  d’operacions  corrents,  que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit 
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la  
seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% 
dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació 
de la corporació que l’hagi concertat. 

 2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement  
de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general,  
seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les 
quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de 
no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.

2.6.  L’article 22.2.e  de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  de Bases del  règim local  estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 

2.7. L’article 47.1 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del  règim local  disposa que els 
acords  de les  corporacions  locals  s’adopten  com a  regla  general,  per  majoria  simple  dels 
membres presents.

2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb  la  normativa 
europea.

2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’Estabilitat  pressupostària  enuncia  que  la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb 
caràcter independent.

2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.

2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un 
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la  
seva procedència.

2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost.

2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 

2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que   l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el  puguin examinar i  puguin formular-hi  
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al 
públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per 

 



 
Ajuntament de Bellvei

resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost 
modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i per al pressupost del present exercici, per import 
de  40.300,00€., d’acord amb el següent detall:

1. Crèdits extraordinaris: 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import

 

9200.22607

 

Despeses dietes tribunal oposicions

 

1.500,00

 

3211.22606

 

Despeses  de  formació  personal  Escola 
bressol

 

500,00

 

3331.48000

 

Premis Radio Bellvei  (Logotip)

 

1.000,00

 

3210.48008

 

Subvenció  menjador  escolar  (CEIP  La 
Muntanyeta)

 

2.500,00

 

3211.48008

 

Subvenció menjador escolar Escola Bressol 
Els Cargolins

 

2.500,00

 

 

9200.46200

 

Ajut crear activitat per crear ocupació

 

300,00

 

 

9200.62400

 

compra vehicle

 

32.000,00

 

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

                                                     TOTAL......................                40.300,00

 

Finançament que es proposa:

Baixes dels crèdits de partides de despeses:

Aplicació 
pressupostària

Concepte Consignació 
inicial

Proposta a la baixa Consignació

Definitiva

 

9201.61900

 

Camí de la 
Baronia

 

207.403,57

 

40.300,00 

 

167.103,57

 

                                                                       

TOTAL...............                       40.300,00

 

2. Exposar al públic aquest expedient,  durant el  termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat  
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

 3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i 
assentaments.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que amb aquesta modificació de crèdit es comprarà una 
nova furgoneta, tenint en compte que la tenim hi ha hagut moltes avaries. Estem mirant un 
vehicle elèctric i amb poc consum, sostenible amb energia renovable amb suficient autonomia 
per la seva circulació. Es comprarà a través de l’ACM.

Pren la paraula el Sr. Jose Agustín Huerta dient que, tan amb les subvencions del menjador 
escolar  de  l’Escola  de  la  Muntanyeta  i  de  l’Escola  Bressol  això  tindria  que  estar  en  el  
pressupost no s’entén perquè surt com a modificació de crèdit amb les quantitats determinades.

Pren la paraula el Secretari donant una explicació sobre el contingut de l’ordenança reguladora 
de les subvencions.

Pren la paraula el  Sr. José Agustín Huerta dient  que,  amb el  tema de vehicle s’agraeix la  
explicació però no hi ha justificació de res i del model tipus de vehicle així com el pressupost i 
de la seva necessitat i que el finançament sigui del Camí de la Baronia

Dona una explicació el Sr. Alcalde sobre la necessitat de la compra del vehicle.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que és això de les dietes tribunal d’oposicions.

Manifesta el  Secretari la justificació de la modificació de crèdit  de les dietes dels membres 
d’oposicions dels processos selectius.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Gerard  Colet  donant  una  explicació  sobre  el  finançament  de  la  
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modificació de crèdit a través d’unes de les fases de les obres del Camí de la Baronia.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la proposta  a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:  7 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)
Abstenció: 4 corresponents al grup polític municipal de PDeCAT
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta anterior descrita 
per majoria absoluta.

6. CONVENI XAL EXP. 188/2018.

El secretari dóna lectura del següent:

Vist la Provisió d’alcaldia de data 2 de maig de 2018 en el qual es demana informe de Secretari  
Intervenció sobre el procediment a seguir per l’aprovació.

Aquest  conveni  té  per  objecte  regular  les  condicions  de  producció,  cessió  i  emissió  dels 
programes radiofònics “TOT BELLVEI” i “BELLVEI NEGRE” amb les següents característiques i  
d’acord amb el projecte presentat per la PRODUCTORA  

−        Format i  temàtica: TOT BELLVEI:  Programa radiofònic setmanal tipus magazine, que 
conjuga l’actualitat amb l’entreteniment i que busca la participació de l’oient a través de les 
xarxes  socials.  BELLVEI  NEGRE: Programa literari  de difusió i  promoció  de la lectura i  la  
narrativa i del Premi Bellvei Negre que organitza Bellvei Ràdio i l’Ajuntament de Bellvei. 

−       Temporada d’emissió: 2018. 

−       Número de capítols: 35 i 36, respectivament.

−       Periodicitat: setmanal. 

−       Cost total de la producció: 10.400.-€, més l’IVA del 21%.

−       Aportació econòmica de la XAL a la producció: 6.240.-€, més l’IVA del 21%. 

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 2 de maig de 2018.

Vist el dictamen aprovat per majoria absoluta de la Comissió Informativa celebrada el 31 de 
maig de 2018.

Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD: 

Primer.-  APROVAR conveni  Xarxa  Audiovisual  Local,  SL,  de  regulació  les  condicions  de 
producció, cessió i emissió dels programes radiofònics ”TOT BELLVEI” i “BELLVEI NEGRE” així  
com la cessió de drets de propietat intel·lectual  que s’ajunta a l’annex

Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé per a la signatura d'aquest conveni amb 
Xarxa Audiovisual Local, SL

Tercer. NOTIFICAR el present acord al Xarxa Audiovisual Local, SL

Quart.- PUBLICAR el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la  
Llei  19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern. 

ANNEX

 

TOT BELLVEI / BELLVEI NEGRE                            2018
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Barcelona, 1 de gener de 2018

 

R E U N I T S

 

D’una  banda,  la  XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,  SL, amb  CIF  B65908337  i  domicili  a 
Barcelona  (08028),  Travessera  de  les  Corts,  núm.  131-159,  Recinte  Maternitat  -  Pavelló 
Cambó,  representada  pel  Sr......,  com  a  Gerent  de  la  mateixa,  segons  escriptura  de 
nomenament de càrrec, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 26 
de juliol de 2017, amb número de protocol 1974.

 De l’altra, L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, amb CIF P4302400I domicili social a Plaça de 
l’Esglèsia, núm. 1, 43719 Bellvei, representat pel Sr. Fèlix Sans Mañé, com a Alcalde del 
mateix, nomenat en sessió plenària de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015. 

 Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i 
obligar-se i

 M A N I F E S T E N 

I.- Que la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil 
limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del 
servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb 
aquest objectiu, gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis 
adreçats als mitjans de comunicació local.  

II.- Que el Protocol General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General), aprovat 
pel Consell d’administració de la XAL, desenvolupa el seu objecte social, i concretament fixa el  
desplegament  estructurat  i  enuncia  els  objectius  estratègics,  els  àmbits  de  suport  i  les 
obligacions assumides per la XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. 

 III.-  Que les emissores locals  de municipis  amb una població inferior  als  10.000 habitants  
sovint no disposen d'una estructura professional suficient per produir continguts propis, motiu 
pel  qual  la XAL va decidir  incentivar  la producció de continguts propis  per  part  d'aquestes 
entitats.  

IV.-  Que  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI  (en  endavant,  l’ENTITAT)  és  una  entitat  pública 
adherida al Protocol General dels Serveis de la XAL que gestiona la ràdio municipal BELLVEI  
RÀDIO (en endavant, la RÀDIO) i ha presentat a la XAL un projecte de producció radiofònica 
que reuneix els requisits exigits per la XAL per tal de dur a terme aquesta col·laboració. 

 V.- Que d’acord amb l’anterior, ambdues parts acorden la formalització del present contracte de 
producció, en base a les següents 

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte.

1. El present contracte té per objecte regular les condicions de producció, cessió i emissió dels  
programes radiofònics “TOT BELLVEI”  i  “BELLVEI NEGRE” (en endavant,  el  PROGRAMA), 
amb les següents característiques i d’acord amb el projecte presentat per la PRODUCTORA 
que s’adjunta com a annex:

 

−        Format i  temàtica: TOT BELLVEI:  Programa radiofònic setmanal tipus magazine, que 
conjuga l’actualitat amb l’entreteniment i que busca la participació de l’oient a través de les 
xarxes  socials.  BELLVEI  NEGRE: Programa literari  de difusió i  promoció  de la lectura i  la  
narrativa i del Premi Bellvei Negre que organitza Bellvei Ràdio i l’Ajuntament de Bellvei. 
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−       Temporada d’emissió: 2018. 

−       Número de capítols: 35 i 36, respectivament.

−       Periodicitat: setmanal. 

−       Cost total de la producció: 10.400.-€, més l’IVA del 21%.

−       Aportació econòmica de la XAL a la producció: 6.240.-€, més l’IVA del 21%. 

 

Així  mateix,  és  objecte  del  present  contracte  la  cessió  dels  drets  de propietat  intel·lectual  
corresponents a la realització del PROGRAMA.

 2.  El  PROGRAMA  es  realitza  per  a  ser  inclòs  en  la  programació  de  La  Xarxa,  amb 
independència dels canals, mitjans o suports utilitzats per a la seva difusió. En conseqüència, 
podrà ser emès per cadascuna de les entitats adherides a La Xarxa, segons criteri i necessitats 
de la XAL i respectant l’acordat per la XAL amb les diverses entitats.

 SEGONA. Condicions generals de producció.

 1.Les prestacions objecte d’aquest contracte s’hauran d’executar plenament durant l’exercici 
2018,  s’enregistrarà  als  estudis  de  LA  RÀDIO  i  es  lliurarà  a  través  de  la  plataforma 
www.xarxamedia.cat de la XAL. 

 2. Correspon a LA RÀDIO fer-se càrrec dels serveis i  prestacions de direcció, conducció i 
locució, redacció, guionització, producció, documentació i tots aquells que se'n derivin per a 
l’elaboració  i  emissió  del  PROGRAMA,  els  quals  prestarà  amb  el  seu  propi  personal  i/o 
col·laboradors els quals duran a terme les tasques assignades sota les directrius de la persona 
responsable de la direcció/conducció del PROGRAMA.

 3. Sense perjudici de l’anterior, LA RÀDIO assumirà, mitjançant el seu equip (i en coordinació 
amb  els  responsables  de  l’àrea  digital  de  la  XAL),  les  tasques  d’actualització  diària  i 
manteniment dels continguts del PROGRAMA a la Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que 
se’n derivin o siguin inherents a la seva producció radiofònica. 

 4. Així mateix, aniran a càrrec de LA RÀDIO les següents despeses: 

-       Les  despeses  ocasionades  per  tasques  de  producció:  premsa,  altres  materials  de 
documentació  i  arxiu,  missatgeria,  obsequis  a  l’audiència,  lloguer  i/o  ús  d'estudis, 
d'equipaments i/o de material tècnic i tecnològic de qualsevol tipus (inclosos els telèfons mòbils 
per a ús del personal aportat per LA RÀDIO), en tant no sigui aportat per la XAL, d’acord amb el  
previst en l’apartat 3 anterior.  

-       Les despeses ocasionades per  tasques de col·laboració: atenció als  convidats, taxis i  
altres  despeses  de desplaçament,  premis  i  obsequis  i,  en general,  tota  classe de dietes  i  
serveis adreçats o requerits pels col·laboradors, convidats i personal aportat per LA RÀDIO.

5.  LA RÀDIO  es  compromet  a  que  les  persones  que  aporta  i  que  conformen  l’equip  del  
PROGRAMA no realitzin per a qualsevol altre mitjà del mateix sector una producció radiofònica 
d’igual o anàloga naturalesa, ni amb el mateix títol, concurrent o en competència, amb la que és 
objecte del present contracte. Aquest compromís serà vigent mentre el PROGRAMA formi part 
de la programació de La Xarxa i durant els dotze mesos posteriors a la seva finalització. En cas  
que LA RÀDIO tingui interès en realitzar una producció radiofònica d’igual o anàloga naturalesa, 
amb el mateix títol o similar, haurà d’indemnitzar a la XAL amb un import equivalent al 75% del  
percebut per LA RÀDIO durant els darrers dotze mesos de relació amb la XAL.

6. LA RÀDIO s'obliga a mantenir la XAL informada de qualsevol modificació substancial que 
pugui afectar a la producció del PROGRAMA. La XAL, així mateix, podrà requerir en qualsevol 
moment  a  la  RÀDIO  que  justifiqui  que  el  PROGRAMA s'està  executant  d'acord  amb  la 
descripció del  presentada a la  XAL i  haurà de posar  a  disposició  de la XAL els  materials  
produïts. En cas d'incompliment la XAL podrà rescindir el contracte.

 

http://www.xarxamedia.cat/
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TERCERA. Autonomia.

La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la  
qual cosa LA RÀDIO conserva plenament la seva independència d’actuació i organització. 

 Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de LA RÀDIO a 
tots  els  efectes,  no produint-se en cap cas entre  la XAL i  aquest  personal  les  obligacions 
pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena. 

QUARTA. Vigència.

 Amb independència de les estipulacions relatives als drets de propietat intel·lectual, aquest 
contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de desembre de 
2018. 

CINQUENA. Promoció i publicitat

 1. La XAL podrà contractar espais publicitaris per a la seva inclusió en el PROGRAMA, dins els  
límits legalment establerts, i podrà celebrar també contractes de patrocini, d’acord amb el que 
disposa l’article 24 de la Llei General de Publicitat. Si fos el cas, el conductor del PROGRAMA 
haurà d’esmentar, en el decurs del mateix, les empreses anunciants i patrocinadores en els 
termes que s’estableixin en els corresponents contractes de difusió publicitària i de patrocini 
formalitzats entre la XAL i les empreses anunciants.

2. En qualsevol cas LA RÀDIO no podrà acordar la inserció de publicitat o patrocini, ni arribar a 
acords de col·laboració promocionals amb tercers sense la prèvia autorització de la XAL. 

SISENA. Drets d’explotació.

1.  Les  parts  tindran  la  consideració  de  coproductores  del  PROGRAMA en  la  proporció 
corresponent a les aportacions econòmiques realitzades per cadascuna en el desenvolupament 
de l’objecte del present contracte. 

2. LA RÀDIO cedeix a la XAL i  aquesta adquireix, en exclusiva i  amb facultat de cessió a 
tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva 
explotació en qualsevol  país del  món, per  qualsevol mitjà o canal  de difusió, tots els drets 
d'explotació  (i  de  forma  especial,  els  de  comunicació  pública,  transformació,  reproducció  i 
distribució, inclosos el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin 
correspondre sobre el PROGRAMA i la totalitat dels seus components creatius. 

3.  LA RÀDIO declara  i  està  en disposició  d’acreditar  que compta amb les  autoritzacions  i  
cessions de drets d’autor que corresponguin a tercers, de qualsevol obra preexistent i original  
(guió,  argument,  música  o  de  qualsevol  tipus)  que  d’alguna  forma  s’hagi  incorporat  al  
PROGRAMA. Igualment, LA RÀDIO s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit les autoritzacions i 
cessions de drets d’autor que corresponguin al personal que li  presti els serveis relacionats 
amb l’objecte d’aquest contracte. 

4. En qualsevol cas, es presumirà que LA RÀDIO ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i 
amb facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de 
qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, 
hagin o no participat directament en la realització de la producció.

5. Així mateix, LA RÀDIO ha de comptar amb la cessió i/o autorització dels drets d’explotació de  
la imatge i  nom (i  els  que se’n deriven del  seu ús)  de les persones que li  prestin serveis  
relacionats amb el present contracte, amb fins acreditatius, promocionals i/o publicitaris de la 
XAL/LA XARXA, i com a conseqüència de la seva col·laboració professional. 

6. Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la  
legislació permet per a l’explotació dels drets.

7. LA RÀDIO lliurarà a la XAL, si aquesta li ho sol·licita, còpia de la documentació que acrediti  
les cessions i/o autoritzacions de drets efectuades al seu favor.

8. La XAL, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà 
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promoure i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a  
tercers,  com consideri  més  convenient,  mitjançant  qualsevol  tipus  de  comunicació  pública, 
difusió i/o transmissió (analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, 
satèl·lit o cable, televisió, Internet, xarxes socials,  cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i  en 
qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat. 

9. L’import total  del  contracte inclourà expressament tota remuneració que, en concepte de 
drets  d’autor  o  altres  drets  de  Propietat  Intel·lectual,  industrial  i  imatge,  correspongui  als 
respectius autors i/o titulars per la seva cessió a la XAL.

SETENA. Imatge corporativa 

1. El PROGRAMA serà identificat sempre i a tots els efectes com a programació de La Xarxa, 
sense perjudici  del  reconeixement dels drets morals  que corresponguin als  autors i/o a LA 
RÀDIO. En qualsevol cas, la marca La Xarxa figurarà sempre en qualsevol tipus de promoció i  
haurà d’aparèixer, de forma única, en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol 
tipus utilitzats per a la producció del PROGRAMA. 

2.  Als  efectes  d’imatge  pública  i  corporativa,  en  el  desenvolupament  de  la  seva  activitat  
professional, el personal aportat per LA RÀDIO serà identificat sempre com a personal de La  
Xarxa, sense perjudici del reconeixement de la relació laboral que els uneix amb LA RÀDIO. 

VUITENA. Contraprestacions econòmiques

1.  L’ENTITAT percebrà,  com  a  import  d’aquest  contracte,  una  quantitat  total  de  SIS  MIL 
DOS-CENTS QUARANTA EUROS (6.240.-€), més l’IVA del 21%. 

Els imports deguts seran satisfets mensualment i de forma proporcional. L’ENTITAT emetrà una 
factura  mensual  amb  indicació  de  l’import  i  l’IVA a  aplicar.  Els  imports  s’abonaran  prèvia 
presentació de factura a la XAL, a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan 
aquesta hagi  estat  presentada abans del  dia 10 del  mes següent  al  del  servei  objecte  de 
contractació.  S’estableix  el  dia  5  com a  únic  dia  de pagament  mensual.  En  la  factura  es 
desglossarà l’import corresponent a l’IVA.

2. L’import total del contracte suposa que L’ENTITAT assumirà totes les despeses, retribucions i  
costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans humans, materials i tècnics 
necessaris per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions de drets d’autor i 
d’imatge, propietat intel·lectual o industrial, de la pròpia RÀDIO o del autors/titulars dels drets, 
amb total responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal.  
L’ENTITAT en cap cas podrà,  per  tant,  exigir  el  pagament  de quantitats  addicionals  per  la 
producció, cessió i lliurament del PROGRAMA en les condicions estipulades. Queda exclosa de 
forma expressa d’aquesta obligació, la remuneració derivada per la comunicació pública del 
PROGRAMA, que serà directament satisfeta per la XAL o, en el seu cas, per les televisions 
adherides,  a  les  entitats  de  gestió  de  drets  corresponents  i,  posteriorment,  liquidada  per 
aquestes als seus legítims creditors.

3. L’ENTITAT ha declarat i acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions 
fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte del present 
contracte. 

NOVENA. Cessió. 

L’ENTITAT  no  podrà  cedir  els  drets  i  obligacions  derivats  del  present  contracte,  llevat 
d’autorització  expressa  de  la  XAL.  En  el  cas  de  que  la  XAL autoritzi  l’esmentada  cessió, 
L’ENTITAT serà  responsable  de  fer  conèixer  al  tercer  les  condicions  previstes  en  aquest 
document les quals seran vinculants per a les parts. 

DESENA. Notificacions.

Per la producció, realització i coordinació del present contracte i tot allò que se’n derivi, seran 
interlocutors habituals de les parts els respectius coordinadors dels departaments d’Informatius. 
A  aquests  efectes les  parts  designen  les  següents  adreces  de  correu: LA  RÀDIO: 
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lsotoca@bellvei.altanet.org / la XAL: tmiedes@laxarxa.cat

Com a domicili de notificacions, correspondència i  facturació s’estableixen els que figuren a 
l’encapçalament d’aquest contracte. En especial seran vàlides les comunicacions realitzades 
per  correu  electrònic.  A aquests  afectes LA RÀDIO designa com a  adreça  per  a  qualsevol 
comunicació  relacionada  amb  aquest  contracte l’adreça  de  correu 
electrònic lsotoca@bellvei.altanet.org  / la XAL l’adreça serveisjuridics@laxarxa.cat. 

ONZENA. Resolució del contracte.

1. Són causes de resolució general del contracte les següents:

a)    El venciment del termini de vigència establert.

b)    El mutu acord d’ambdues parts. 

c)    La renúncia unilateral i anticipada de qualsevol d’elles, mitjançant comunicació prèvia, per 
escrit, amb un preavís mínim d’un (1) mes respecte la data en la que es pretengui la seva 
finalització.

d)    A opció de la part complidora, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que legal o 
contractualment corresponen a l’altra part.

 2. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents: 

a)    La manca d’adequació per part de LA RÀDIO respecte de la qualitat tècnica, artística i  
lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte. 

b)    La manca de dotació pressupostària que no permeti fer efectiva la despesa derivada del  
contracte.

3. La resolució del contracte no tindrà efectes sobre els continguts radiofònics efectivament 
lliurats i els drets d’explotació cedits i la contraprestació econòmica a satisfer pels mateixos.

4. LA RÀDIO s’obliga a incloure les condicions de resolució del contracte abans reflectides en 
tots  els  contractes  tècnics  i  artístics  que  formalitzi  amb  tercers  per  la  producció  del 
PROGRAMA. En cas de no fer-ho, i en qualsevol cas, la XAL no serà responsable davant cap  
reclamació de tercers afectats per l’exercici de les facultats de resolució contemplades.

DOTZENA. Validesa del contracte.

El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre 
les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent 
entre ambdues amb anterioritat a la data actual.

La  declaració  de  nul·litat  total  o  parcial  d’alguna  de  les  seves  clàusules,  que  no  sigui  de 
naturalesa essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això 
invalidi o afecti de cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de 
les parts d’esmenar les referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i 
l’objectiu del contracte.

TRETZENA. Protecció de dades.

1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció Dades de Caràcter 
Personal i la normativa que la desenvolupa, la XAL informa en aquest acte a LA RÀDIO de la  
incorporació de les seves dades personals a un fitxer de la seva titularitat. Així mateix s’informa 
que la finalitat del tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així  
com la gestió econòmica, contable i fiscal, la gestió de proveïdors, la gestió administrativa i la  
gestió de l’històric de relacions comercials.

 2.  La  XAL garanteix  a  LA RÀDIO  l’exercici  dels  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  
oposició a les dades facilitades, en els termes recollits en la llei de protecció dades, per a la 
qual cosa podrà  dirigir-se, per escrit, a la XAL al següent domicili: Travessera de les Corts,  
núm. 131-159, Pavelló Cambó, Recinte de la Maternitat,  08028 Barcelona, o bé mitjançant 
l’adreça de correu electrònic: serveisjuridics@laxarxa.cat.

 

mailto:serveisjuridics@laxarxa.cat
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La persona responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels  
fitxers, obligant-se a  respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les 
finalitats del fitxer.

3.  LA RÀDIO  garanteix  i  respon,  en  qualsevol  cas,  de  la  veracitat,  exactitud,  vigència  i  
autenticitat  de  les  dades  personals  proporcionades  i  es  comprometen  a  mantenir-les 
degudament actualitzades.

CATORZENA. Legislació i jurisdicció aplicable.

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà pel seu clausulat i les normes mercantils i  
civils aplicables als de la seva naturalesa.

Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als 
seus furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en el lloc i la data de 
l’encapçalament.     

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que la Radio fan aquests programes que es 
calcula els 10.400 euros mes IVA d’on surt això? I el finançament per part de la XAL de 6.240  
euros anual i al resta la diferencia com queda?

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que son els costos de producció dels programades.

En aquest es fa un aclariment per part d’una membre de la Radio Municipal.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, no hi haurà un sobrecost tenint en compte 
el que va passar l’any passat sobre l’IVA.

Respon el Sr. Alcalde que segons el Secretari no.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  anterior  per  
unanimitat.

7.  APROVACIÓ  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LES  BASES  DE  SUBVENCIÓ 
MENJADOR ESCOLARS EXP.421/2018. 

El secretari dóna lectura del següent:

Fets

1. En data 26 d’abril de 2018, l’alcaldia emet providència a on sol·licita informe de Secretaria en 
relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora de les  
bases especifiques del menjador escolar 

2.  En  data  26  d’abril  de  2018,  la  Secretaria  Intervenció  emet  informe  a  on  estableix  el 
procediment a seguir per la seva aprovació.

3. En data 31 de maig de 2018, la Comissió Informativa va informar favorablement sobre el 
dictamen.

 Fonaments de dret
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1. Els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Es proposa  al Ple,  el següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases especifiques de subvencions 
dels menjadors escolars que s’adjunta com a annex.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, 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, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin 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’acord exprés pel Ple.

TERCER. Facultar a l’Alcalde subscriure i  signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DE  LES  BASES  ESPECIFIQUES  DE  SUBVENCIONS  EN 
MATÈRIA DE MENJADOR ESCOLAR

ARTICLE 1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS

Mitjançant la present ordenança específica s’estableixen les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per l’Ajuntament de Bellvei que tenen per objecte regular les subvencions pel 
servei  de  menjador  escolar  del  CEIP  La  Muntanyeta  i  l’Escola  Bressols  Els  Cargolins

ARTICLE 2. BENEFICIARIS

Seran beneficiaris d’aquesta subvenció, les famílies empadronades a Bellvei dels alumnes del 
CEIP la Muntanyeta i l’Escola Bressol els Cargolins.

 

ARTICLE 3. INICIACIÓ I PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Mitjançant convocatòria pública s‘iniciarà sempre d’ofici d’acord amb allò que estableix l’article 
23  de  la  Llei  38-2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  d’acord  amb  la 
convocatòria  aprovada  per  l’òrgan  competent  que  desenvoluparà  el  procediment  per  a  la 
concessió de les subvencions convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:

- Indicació de la disposició que estableixi, si s’escau, les bases reguladores i del diari oficial en 
què es publica.

-  Crèdits  pressupostaris  als  quals  s’imputa  la  subvenció  i  quantia  total  màxima  de  les 
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de les 
subvencions.

- Seran requisits dels sol·licitants per a la concessió de les subvencions regulades en aquesta 
ordenança:

a) Ser pare-mare-o tutor d’un alumne dels centres determinats en l’art. 2
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b) Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o representants legals.

c) En cas que només consti empadronat l’alumne amb només un dels dos progenitors, caldrà  
justificar-ne la guàrdia i custòdia.

- L’òrgan competent per a la instrucció és  la Intervenció   i resolució del procediment serà la 
Junta de Govern Local.

- Termini de presentació de sol·licituds.

- La data límit de resolució

- Junt amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar acreditació de les despeses mitjançant les factures o 
rebuts corresponents, 

- No ser deutors l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i de l’Hisenda Municipal.

ARTICLE 4. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan que es designa 
en la convocatòria. 

L’instructor realitzarà d’ofici  quantes actuacions consideri  necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució.

Les activitats d’instrucció comprendran:

- Petició de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits per les  
normes que regulen la subvenció.

- Preavaluació de les sol·licituds o peticions, per tal de verificar el compliment de les condicions  
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció 

L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.

ARTICLE 5. RESOLUCIÓ

No  es  podrà  adoptar  cap  resolució  fins  que  no  s’acrediti  l’existència  de  consignació 
pressupostària suficient i adient en l’expedient. Una vegada aprovada la proposta de resolució 
definitiva, i  d’acord amb allò que preveu l’article 41 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre,  del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, si s’escau, en la norma o 
convocatòria corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot 
cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels 
beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis  
mesos.  El  venciment  d’aquest  termini  màxim sense haver  notificat  la resolució legitima els  
interessats s’entendrà desestimada per silenci  administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció.

La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò que preveu l’article 
40  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques.  La  pràctica  d’aquesta  notificació  o  publicació  s’ajustarà  a  les 
disposicions que conté l’article 41 de l’,esmentada Llei.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

a) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions.
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b) Sotmetre’s  a  les  actuacions  de comprovació,  a efectuar  per  l’òrgan concedent  així  com 
també qualsevol altres de comprovació i  control  financer que puguin realitzar els òrgans de 
control competents.

c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades.

d)  Si  s’estigués  en  curs  d’alguna  de  les  causes  de  reintegrament,  caldrà  procedir  al 
reintegrament de la quantia rebuda.

ARTICLE 7. QUANTIA

La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat consignada en els pressupostos 
de l’Ajuntament per a cada exercici.

ARTICLE 8. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:

- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcalde, sol·licitant el pagament de la subvenció, 
amb indicació del  número de compte al qual s’ha d’efectuar la transferència, segons model 
normalitzat.  Es  presentarà declaració jurada de que les titular  del  compte corrents  són els  
pares/mares.

- Justificants del pagament de les despeses objecte de la subvenció.

La documentació justificativa s’ha de presentar en el  termini  que estableixi  la convocatòria  

ARTICLE 9. EL REINTEGRAMENT

El beneficiari ha de complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta subvenció. En altre 
cas, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència  
de l’ interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi  la procedència  del  reintegrament,  i  en la quantia fixada en l’article 38.2  de la Llei 
General de Subvencions.

ARTICLE 10. ATORGAMENT I PAGAMENTS DE LES SUBVENCIONS 

SUBVENCIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR: ESCOLA LA MUNTANYETA

A.1) Servei fix: Es consideren fixos, els alumnes que utilitzen el servei de menjador escolar tots 
els dies hàbils del mes i tinguin domiciliat el pagament.

La família presenta una única sol·licitud de subvenció per a tot el curs escolar per a cada fill/a 
usuari/a del menjador escolar.

El cost del servei és de 6,20 euros/dia. L’ import subvencionat és de  0,85 ct/dia. 

L’usuari pagarà directament el preu diari del servei de 6,20 euros/dia i l’Ajuntament abonarà 
directament l’import subvencionat al beneficiari per un import de 0,85 ct/dia.

 A.2) Servei esporàdic: 

L’alumne no està inscrit al menjador escolar però esporàdicament utilitza aquest servei.

La família presenta una única sol·licitud de subvenció per a tot el cus escolar per a cada fill/a 
del menjador escolar.

El cost del servei és 6,80 euros dia. L’import subvencionat és de 0,85 ct/dia. 

L’usuari pagarà directament el preu diari del servei és de 6,80 euros i l’Ajuntament abonarà 
directament ‘import subvencionat als beneficiaris del servei  0,85 ct. 

Les subvencions del menjador escolar estan considerades subvencions a declarar en l’Impost 
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sobre la Rendes de les persones físiques 

SUBVENCIÓ  DEL  SERVEI  DE  MENJADOR  ESCOLAR:  ESCOLA  BRESSOL  ELS 
CARGOLINS

B.1) Servei fix: Es consideren fixos, els alumnes que utilitzen el servei de menjador escolar tots  
els dies hàbils del mes i tinguin domiciliat el pagament.

La família presenta una única sol·licitud de subvenció per a tot el curs escolar per a cada fill/a   
usuari/a del menjador escolar.

El cost del servei és de 5,50 euros. L’ import subvencionat és de  0,85 ct/dia.

L’usuari pagarà directament el preu diari del servei de 5,50 euros dia i l’Ajuntament abonarà 
directament l’import subvencionat al beneficiari per un import de 0,85 ct/dia.

B.2) Servei esporàdic: 

L’alumne no està inscrit al menjador escolar però esporàdicament utilitza aquest servei.

La família presenta una única sol·licitud de subvenció per a tot el cus escolar per a cada fill/a 
del menjador escolar.

El cost del servei és 6,50 euros dia. L’import subvencionat és de 0,85 ct/dia.

L’usuari pagarà directament el preu diari del servei és de 6,50 euros i l’Ajuntament abonarà 
directament ‘import subvencionat als beneficiaris del servei 0,85 ct/dia. 

Les subvencions del menjador escolar estan considerades subvencions a declarar en l’Impost 
sobre la Rendes de les persones físiques 

ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions

La concessió d’aquestes ajudes no serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o 
ajuda.

ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions aquells que 
per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei 38-2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 13. Infraccions

Constitueixen infraccions els incompliments de les obligacions recollides en la Llei 38-2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 

ARTICLE 14. Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament el text en el 
Butlletí  Oficial  de la Província, i  transcorregut el  termini  establert  en l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, mantenint-se vigent mentre no es procedeixi 
a la seva modificació o derogació.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, perquè s’ha de fer això si s’ha de pagar al  
final del curs això són diners per les famílies això seria que les famílies haurien de cobrar al 
final del curs escolar es tindria que fer un altre manera.

Aquest  moment  es  duu a terme un debat  entre  la  Sra.  Mercedes  Martin,  la  Sra.  Carolina  
Granado i el Sr. José Agustín Huerta sobre el contingut de l’ordenança

En  aquest  moment  manifesta  el  Secretari  el  contingut  de  l’ordenança  reguladora  de  la 
subvenció, la convocatòria de la subvenció per poder concórrer i el procediment de l’aprovació.
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En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta anterior descrita 
per unanimitat.

8.  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DEL TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIARIA. EXP. 391/2018.

El secretari dóna lectura del següent:

Fets

1. En data 21 de maig de 2018, l’alcaldia emet providència a on sol·licita informe de Secretaria  
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases per subvencionar el servei de teleassistència domiciliària.

 2.  En data 21 de maig de 2018, la Secretaria Intervenció emet  informe a on estableix  el  
procediment a seguir per la seva aprovació.

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 31 de maig de 2018.

Fonaments de dret

1. Els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar  inicialment  l’ordenança  reguladora  de  les  bases  de  subvencions  del 
teleassistència domiciliària que s’adjunta com a annex.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, 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, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin 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’acord exprés pel Ple.

TERCER. Facultar a l’Alcalde subscriure i  signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte

ANNEX

ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LES  BASES  DEL  SERVEI  DE  TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIARI

ARTICLE 1. -Objecte de les subvencions

Mitjançant la present ordenança s’estableixen les bases reguladores dels criteris d’accés al 
servei de teleassistència domiciliari.
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El servei de teleassistència està adreçat a persones grans i amb problemes de salut i permet, 
mitjançant la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic, que 
les persones usuàries, davant de les situacions d’emergència i únicament polsant l’aparell que 
porten damunt de forma continuada, puguin entrar en contacte verbal les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any amb una central atesa per personal amb una formació específica per donar la 
resposta adequada a la crisi presentada.

ARTICLE 2. Finalitat del Servei

El servei de Teleassistència és una prestació garantida de la cartera de servei socials, de servei 
bàsic, i  constitueix una modalitat del  servei  d’atenció domiciliària el  qual, amb la tecnologia 
adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta 
ràpida a les eventualitats que els pugui sobrevenir.

La  finalitat  del  servei  és  promoure la  permanència  de la  persona a la  llar  i  al  seu entorn 
habitual, sempre que sigui possible, donant-li seguretat i suport.

ARTICLE 3. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris     d’aquest servei:

-        Persones que visquin soles, majors de 80 anys o que degut als problemes de salut  
que  pateixen  poden  trobar-se  en  una  situació  de  risc  sanitari.  Aquest  aspecte  cal 
acreditar-lo amb el model d’informe mèdic.

-        Persones amb problemes de salut que, tot i viure amb algun familiar, durant bona part  
del  dia estan soles, o bé el  cuidador no pot fer  front  amb garanties a una situació 
d’emergència sanitària.

-        Altres situacions en les quals es valori la convivència d’aplicar aquest recurs d’acord 
amb el criteri dels professionals de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS).

 No poden ser beneficiaris:

-        Persones que degut al deteriorament del  seu estat cognitiu o sensorial auditiu no 
podran fer un ús adequat del servei.

-        Persones amb el suficient suport familiar per rebre una resposta adequada en cas 
d’emergència sanitària (que convisqui contínuament amb algun familiar que pot fer front 
correctament a una situació d’aquest tipus).

-        Persones menors de 80 anys i  amb manca de patologies que evidenciïn un risc 
sanitari. 

-        Si existeixen estalvis superiors a 15,000€ (1 persona) o 18,000€ (2 persones).

ARTICLE 4. Requisits i condicions de les persones sol·licitants

 Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits: 

- Estar empadronat al municipi de Bellvei

-Disposar de línia telefònica al seu domicili, així com de subministrament elèctric

-No patir  cap  malaltia  mental  greu  ni  deficiències  notòries  d’audició  i/o  expressió  oral  que 
puguin impedir la correcta utilització del servei.

-No rebre ni mantenir la possibilitat d’accés al Programa de Teleassistència a través d’altres 
institucions públiques o privades.

-Compromís per facilitar el número de telèfon, com a mínim, d’un familiar o persona propera,  
qui també haurà de ser dipositari d’un joc complet de claus de l’habitatge. 

En el cas que no faciliti les claus del seu domicili a cap familiar o veí, haurà de signar una  
autorització  a  Creu  Roja  perquè,  en  cas  d’emergència,  es  pugui  accedir  al  seu  domicili 
eliminant  les  barreres  (portes,  etc)  que  ho  impedeixin,  i  assumint  les  despeses  dels  
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desperfectes que això pugui ocasionar.

-Presentar la sol·licitud segons model facilitat pel servei

-Aportar la següent documentació:

          - Certificat de convivència

          - Fotocòpia del DNI

          - Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant (pensió, nòmines, prestacions Llei  
Dependència, declaració de renta, etc.)

          - Certificat del saldo actual de les entitats bancàries on es tinguin comptes oberts

          -Últim rebut de la hipoteca o lloguer, si és el cas

          - Si es compta amb el servei d’una auxiliar de la llar o treballadora similar, rebut signat 
per aquesta professional de la despesa mensual.

          -  Informe  mèdic  que  acrediti  les  malalties  i/o  disminucions  que  pateix  la  persona 
sol·licitant o la resta de membres de la unitat familiar, segons model elaborat.

          -No superar la renda per càpita mensual establerta en el punt 5 d’aquestes bases.

ARTICLE 5.     Participació econòmica de les persones beneficiàries del servei

Per determinar la quantia de la subvenció per part de l’ens local, i de retruc la part que ha de 
cofinançar la persona beneficiària del servei, s’aplicarà la següent fòrmula:

Ingressos beneficiari- Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) – despeses de 
lloguer i hipoteca – despeses de serveis d’atenció a la dependència.

L’IRSC és revisat i aprovat anualment  per la Generalitat de Catalunya.

Com ingressos es comptabilitzaran:

1. Rendes pròpies (nòmines, pensions, etc.)

2. Rendiments de capital

3.Prestacions econòmiques de l’administració per concepte dependència/disminucions

Com a despeses d’atenció a la dependència comptabilitzarà totes aquelles prestacions i serveis 
que tenen com a objectiu finals atendre a la persona amb dependència (centre de dia, lloguers i  
compra d’ajudes tècniques, auxiliar de la llar o treballadora familiar, etc.).

En  relació  a  les  despeses  de  lloguer  i  hipoteca,  com  a  màxim  es  deduirà  un  import  de  
350€/mensuals.

En el cas que la persona beneficiària convisqui amb altres familiars, es sumaran els ingressos 
de tota unitat i es dividiran pel nombre de membres totals, per determinar la renda mitja de 
cada individu.

 BAREMS:

RESULTAT DEL 
CÀLCUL

COST SUBVENCIONAT

< Ó = A 60€ 100%

61 – 240€ 75%

241 – 420€ 50%
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421 – 600€ 25%

601 ó més 0%

QUADRE DE CÀLCUL:

INGRESSOS DESPESES RESULTAT DEL CÀLCUL

 

 

 

€

Rendes € IRSC 569,12€

Pensions € Lloguer/Hi
poteca

€

R. de Capital € Atenció 
dependèn
cia

€

Prestacions €   

TOTAL                                                           €     - Total                                                          €

 

(1) indicador de Renda de Suficiència és revisat  i  aprovat  anualment per  la Generalitat  de 
Catalunya

ARTICLE 6. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES DEL PROGRAMA

Drets:

* A ser informats de l’estat de tramitació del seu expedient

* A accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els requisits establerts 
en aquestes bases.

*  A  ser  tractats  amb  el  respecte  i  consideració  deguda  a  la  seva  dignitat  pels 
professionals adscrits o que prestin el servei.

*  A  presentar,  en  qualsevol  forma  admesa  en  dret,  reclamacions,  queixes  o 
suggeriments  relacionats  amb el  funcionament  del  servei,  i  a  rebre'n  una  resposta 
adequada.

* A la informació de les condicions d'accés i prestació del servei.

* A la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu consentiment exprés  
de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials, o en altres tipus  
de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.

Deures:

* Facilitar les dades necessàries per a la concessió del programa.

* Autoritzar  l'entrada al  domicili  en cas d'emergència,  si  no ha facilitat  claus  a cap 
persona propera o aquestes no estan localitzables. Si es produeix algun desperfecte 
per aquest motiu, les despeses seran assumides per la persona usuària del servei
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*  Comunicar  qualsevol  canvi  en la seva situació que pugui  modificar  els  requisits  i 
condicions d'accés al Programa

* Fer un us adequat del terminal, tenint cura del material lliurat per Creu Roja.

ARTICLE 7. Valoració i Resolució del Servei de Teleassistència

Les sol·licituds per a la inclusió al Programa de Teleassistència seran tramitades pel Negociat  
de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal.

Els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal són els responsables de les assignacions de 
serveis als ciutadans i ciutadanes. El tècnic que atén la sol·licitud emetrà un informe social, 
segons model elaborat que consta a l'annex 3.

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern, a proposta de la Consellera de l'Àrea 
d'Atenció Bàsica a Persones, previ informe tècnic emès pel Cap de Negociat dels SSB

ARTICLE 8. Resolució

No  es  podrà  adoptar  cap  resolució  fins  que  no  s’acrediti  l’existència  de  consignació 
pressupostària adient i suficient en l’expedient. Una vegada aprovada la proposta de resolució 
definitiva, i  d’acord amb allò que preveu l’article 41 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre,  del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, si s’escau, en la norma o 
convocatòria corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot 
cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels 
beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis  
mesos.  El  venciment  d’aquest  termini  màxim sense haver  notificat  la resolució legitima els  
interessats s’entendrà desestimada per silenci  administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció.

La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò que preveu l’article 
40  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques.  La  pràctica  d’aquesta  notificació  o  publicació  s’ajustarà  a  les 
disposicions que conté l’article 41 de l’,esmentada Llei.

ARTICLE 9. Empresa que presta el Servei de Teleassistència

El Servei de Teleassistència a la comarca del Baix Penedès serà prestat per l'entitat Creu Roja,  
amb qui l'Ajuntament de Bellvei ha establert un conveni.

ARTICLE 10. Suspensió del Programa

El servei es suspendrà per:

a)    Defunció, renúncia o canvi de domicili a municipis no inclosos dins el Programa

b)    Per la finalització de la situació de necessitat que va donar origen a la instal·lació

c)     Per la pèrdua dels requisits que donaven accés al servei

d)    Per altres causes greus que impossibilitin la prestació del servei i així ho especifiqui el 
Cap de Negociat en el seu informe.

 ARTICLE 11. Vigència

Aquestes bases regiran mentre el Ple de l'Ajuntament de Bellvei  no acordi la seva modificació 
o derogació.

Les sol·licituds es podran presentar durant tot l'any.

Disposició Addicional 

La fórmula per  determinar la participació econòmica dels beneficiaris s'adequarà anualment 
d'acord amb l'IRSC, revisat per la Generalitat de Catalunya.
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La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament el text en el 
Butlletí  Oficial  de la Província, i  transcorregut el  termini  establert  en l’article 65.2 de la Llei 
7-1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, mantenint-se vigent mentre no es procedeixi 
a la seva modificació o derogació.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que no tenim res de dir votarem a favor

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  proposta  anterior  per 
unanimitat.

9.  APROVACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR INFRACCIONS TINENÇA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 32/2018

El secretari dóna lectura del següent:

Vist que, per acord de Ple extraordinari de data 8 de març de 2018, es va iniciar

expedient procediment sancionador per tinença d’animal perillós.
 
Vist que l'Instructor va realitzar proposta de resolució que es va notificar als interessats, i no 
havent-se presentat al·legacions, segons el que consta en el certificat de Secretaria emès en 
data 31/05/2018.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l'article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives,  es pren el 
següent acord:
 
Primer. Considerar provats els següents fets segons denuncia dels MOSSOS D’ESQUADRA 
de data 09/01/2018: 
 
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat de cens municipal.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.523,00 €.
- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No complir les instal·lacions les mesures de seguretat.
 
Segon.  Declarar responsables per la seva participació en els fets a: JUAN JOSE REQUELO 
LOPEZ amb DNI ...151 E.
 
Tercer.  Declarar  que  els  fets  a  dalt  exposats  són  constitutius  d'infracció  administrativa  en 
matèria de tinença de gossos perillosos, tipificada la infracció com greu,  de conformitat amb els 
articles  7  i  11  de la  Llei  10/1999,  de 30  de juliol,  sobre la  tinença  de gossos  considerats  
potencialment perillosos.
 
Quart. Imposar, de conformitat amb l'article 11 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol,  sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció per la quantia de 150,25 €.
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Cinquè. Notificar la present Resolució als interessats.
 
Sisè. Comunicar que la notificació de la liquidació de la sanció corresponent, es durà a terme 
per part de Base Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que veiem que s’han considerat una sanció 
mínim de les més greus.

El Secretari manifesta els criteris pel qual s’ha posat la sanció mínima de la infracció molt greu 
segons l’instructor de l’expedient.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la proposta anterior a votació amb 
el següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per unanimitat.

10. APROVACIÓ CONVENI ENFEINA’T. EXP. 426/2018

El secretari dóna lectura del següent:

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies va publicar al DOGC número 7510, el 4 de 
desembre de 2017, la resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s’obria la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T,  
regulada  per  l’Ordre  TSF/247/2017,  de  27  d’octubre,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de 2017.

 
El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a l’apartat 3 de 
l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i a l’apartat 3 de la base 3 de 
l’annex 1 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre de 2017.
 
Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el  Consell  Comarcal del Baix Penedès va presentar 
sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini establert, en data 14 de desembre de 2017 per 
un import global de 317.952’02 euros.

 
En data 20 de desembre de 2017 el  Servei  d’Ocupació de Catalunya comunica al  Consell  
Comarcal  del  Baix  Penedès la  resolució  favorable de la sol·licitud per  un import  global  de 
196.486’43 €.
 
Aquest  programa  es  realitzarà  als  següents  municipis  de  la  comarca  del  Baix  Penedès: 
Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell,  
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.  
 
El  total  de  contractacions  del  programa  és  de  18  persones  (17  treballadors  i  1  tècnic/a 
d’orientació).
 
Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en sessió de Ple 
1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix competències delegades per la 
Generalitat en matèria de promoció econòmica i dinamització ocupacional.
 
La Llei de Bases de Règim Local (LRBL,Llei 7/1985, de 2 d’abril) que ordena les competències  
dels Ajuntaments, al seu article 25 inclou les competències d’actuació que formen part de les 
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tasques del  projecte d’aquest conveni:  gestió parcs i  jardins, conservació de camins i  vies, 
protecció del medi ambient, sosteniment equipaments culturals, esportius i de centres docents. 
Activitats totes elles vinculades a les brigades municipals, que es reforçarien temporalment amb 
el peó/peons d’aquest conveni per un període de 6 mesos. 

 
Les diverses administracions participants en el projecte, d’una banda el Consell Comarcal i de 
l’altra  cadascun dels  13 ajuntaments  (tots  excepte el  Vendrell)  fan  necessària  la  redacció 
d’aquest conveni, per a delimitar les funcions, competències i responsabilitats de cadascuna 
d’aquestes entitats.

 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local enumera entre 
les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el mateix sentit, l’article 150 del  
text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  que  es  desenvolupa 
reglamentàriament en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny. A més,   els 
convenis i  el  seu procediment  està regulat  als  articles 108 a 112 de la Llei  26/2010, de 3 
d’agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya. 
Finalment, també es regulen els convenis als art. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 octubre, de 
règim jurídic del sector públic.
 
Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  respon  al  principi  de  col·laboració  entre 
administracions  i  al  compliment  d’obligacions  legals  específiques  i  queda  fora  de  l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.
 
Vist l’informe de Intervenció de data 26 d’abril de 2018.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 31 de maig de 2018.
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent,
 
ACORD:
 
Primer.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  pel  programa  ENFEINA’T  en  el  marc  de  la 
convocatòria 2017 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el text del qual s'incorpora 
com a annex al present acord.

Segon. Facultar a l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en representació d’aquest 
Ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’ article 21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el conveni interadministratiu entre el  
Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta per nom "Conveni de 
col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa ENFEINA’T convocatòria 2017".

Tercer.  Autoritzar i ordenar la despesa màxima de 2.388,20 € que de la signatura d’aquest 
conveni  se'n  deriva  per  les  arques  municipals,  a  càrrec  de l’aplicació  pressupostària  2410 
14300.

Quart. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Cinquè. Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la Llei  
19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 ANNEX

 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  INTERADMINISTRATIU  PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL 
PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017

 El Vendrell (Baix Penedès),  abril de 2018

REUNITS

 



 
Ajuntament de Bellvei

D’una part la Il·ltre. Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.

De l’alta l’Il·ltre Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de l’Ajuntament de Bellvei, amb seu a la plaça de 
l’Església, 1, 43719, Bellvei.

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

 Ambdós  representen  legalment  les  respectives  corporacions  i  signen  el  present  conveni 
d’acord amb els respectius acords plenaris

 EXPOSEN 

Primer.        El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC número 
7510,  el  4  de  desembre  de  2017,  la  resolució  TSF/2805/2017,  de  24  de 
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió 
de  subvencions  per  al  programa  ENFEINA’T,  regulada  per  l’Ordre 
TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de 2017.

Segon.         El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a 
l’apartat 3 de l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i a 
l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre 
de 2017.

Tercer.         Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha 
presentat sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini establert, en data 14 
de desembre de 2017 per un import global de 317.952’02 €.

 

Quart.          En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al 
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud per 
un import global de 196.486’43 €.

Cinquè.        Vista la resolució del SOC, el Consell d’Alcaldes reunits el 21 de febrer de 2018 
informa favorablement que el CCBP notifiqui al SOC les contractacions i durada 
del projecte ajustat a la resolució rebuda, i que és el següent:

       

a)    Actuació d’experiència laboral:

 

-        15 peons, durada contracte 6 mesos (de 14/5/18 a 13/11/18)

-          2 administratius, contracte 9 mesos (de 14/5/18 a 13/2/19)

 

b)    Actuació d’acompanyament a la contractació:

 

-        1 tècnic d’orientació, contracte 6 mesos a ½ jornada (1/6/18 a 30/11/18)

 

Import subvenció:             Nova proposta (tramès al SOC 26/2/18):

 

a)    188.143’77 €                                 183.945’03 €

 

b)        8.342’66 €                                     8.342’66 €
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Sisè.            A la Junta de Govern 5/2018 de data 25 d’abril  de 2018 es varen prendre els 
següents  acords:  acceptar  la  subvenció;  aprovació  del  conveni 
interadministratiu,  adhesió  al  codi  ètic  que  figura  a  l’Annex  Acord 
GOV/110/2014  de  22  de  juliol,  comunicar  els  acords  als  ajuntaments 
d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  Bisbal  del  Penedès, 
Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant 
Jaume dels  Domenys  i  Santa  Oliva;  comunicar  via  EACAT al  Departament 
d’Afers  i  Relacions  Institucionals  i  Transparència  de  la  Generalitat  de 
Catalunya el conveni.

 

Setè.            Aquest  programa es  realitzarà als  següents  municipis  de la  comarca del  Baix 
Penedès:  Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  Bisbal  del 
Penedès,  Bonastre,  Calafell,  Cunit,  Llorenç  del  Penedès,  Masllorenç,  el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

                    

El total de contractacions del programa és de 18 persones (17 treballadors i 1 
tècnic/a d’orientació).

 

Vuitè.           Els 17 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els següents:

 

a)    Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i edificis 
públics.

 

15 peons  i actuacions als 13 municipis d’acció del programa.

 

b)    Suport a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

1 administratiu/va 

 

c)     Suport a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

1 administratiu/va

També,  es  contractarà  1  tècnic/a  d’orientació,  de  suport  a  l’acció 
professionalitzadora que s’integrarà a l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal 
per a dedicar-se a aquest projecte i  realitzar les tasques encomanades a la 
Base 5.b de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, de bases reguladores del  
Programa Enfeina’t. 

Novè.           Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en 
sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix 
competències delegades per la Generalitat en matèria de promoció econòmica i 
dinamització ocupacional.

 

Desè.           La Llei de Bases de Règim Local (LRBL,Llei 7/1985, de 2 d’abril) que ordena les 
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competències  dels  Ajuntaments,  al  seu  article  25  inclou  les  competències 
d’actuació que formen part de les tasques del projecte d’aquest conveni: gestió 
parcs  i  jardins,  conservació  de  camins  i  vies,  protecció  del  medi  ambient, 
sosteniment  equipaments culturals,  esportius i  de centres  docents.  Activitats 
totes  elles  vinculades  a  les  brigades  municipals,  que  es  reforçarien 
temporalment amb el peó/peons d’aquest conveni per un període de 6 mesos.  

Onzè.           Les diverses administracions participants en el projecte, d’una banda el Consell 
Comarcal i de l’altra cadascun dels 13 ajuntaments (tots excepte el Vendrell)  
fan  necessària  la  redacció  d’aquest  conveni,  per  a  delimitar  les  funcions, 
competències i responsabilitats de cadascuna d’aquestes entitats.      

Dotzè.          L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local  
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el 
mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  que  es  desenvolupa  reglamentàriament  en  els  articles  303  i 
següents  del  Decret  179/1995,  de  13  juny.  A més,  els  convenis  i  el  seu 
procediment està regulat als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Finalment, també es regulen els convenis als art. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 
octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tretzè.         Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració 
entre administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda 
fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.

 

PACTES

 

PRIMER.      Objecte del conveni

 

L’objecte d’aquest conveni és :

 

1)    Establir el marc d’actuació  del programa Enfeina’t entre el Consell Comarcal 
del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei durant l’execució del mateix.

 

2)    Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest programa amb la 
voluntat de fer-ne viable la seva execució.

                    

3)    Establir  les  relacions  entre  l’entitat  sol·licitant  –  Consell  Comarcal-  i  els  13 
ajuntaments  de  la  comarca  del  Baix  Penedès  -tots  excepte  el  Vendrell-  que 
participen al programa Enfeina’t dins la convocatòria 2017.

                     

SEGON.       Coordinació del projecte

 

                    El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà l’encarregat de 
coordinar  el  projecte.  El  responsable tècnic del  projecte es reunirà  amb els 
responsables  tècnics  que  designin  els  Ajuntaments  i  vetllaran  pel  bon 
funcionament del projecte.
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TERCER.     Àmbit laboral dels contractes d’experiència laboral.

 

                    Els treballadors del “Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i  
edificis  públics.,  dins  la  convocatòria  2017”.  seran  contractats  pel  Consell 
Comarcal  del  Baix  Penedès  atenent  al  següent  calendari  i  durada  dels 
contractes. 

 

                        15 peons,  6 mesos ,   14/5/2018 fins 13/11/2018.

 

                    El  repartiment per municipis es troba indicat a la columna (a) de l’Annex 2 del 
present conveni.

 

                    A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les següent 
condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de condicions de 
treball del personal laboral i funcionaris del Consell Comarcal del Baix Penedès 
vigent:

 

1)    Vacances:  d’acord amb el  conveni  vigent,  els  treballadors tenen dret  a 
gaudir d’unes vacances retribuïdes d’11 dies per ser contracte laboral de 6 
mesos

 

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell Comarcal del 
Baix Penedès d’acord amb el model existent. 

 

2)    Assumptes propis 3 dies en el cas de contractes de 6 mesos.

 

3)    Festius:  per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies festius 
locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei. 

 

4)    La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres. 

 

5)      Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del contracte, 
està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries. 

 

6)      Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest conveni 
s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de condicions de 
treball  del  personal  laboral  i  funcionari  que  presta  serveis  al  Consell 
Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte, per la normativa vigent en 
matèria laboral.

 

7)    El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les mesures 
de salut laboral i prevenció de riscos laborals.
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QUART.       Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC

 

El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  es  compromet  a  complir  l’objectiu, 
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la guia de 
prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions atorgades, 
realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport necessari i, un cop 
finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el  SOC d’acord amb la normativa 
que ho regula.

 

CINQUÈ.      Obligacions de l’Ajuntament

 

1.     L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses relatives al 
personal contractat no cobertes per la subvenció del SOC: indemnització o 
quitança  a  la  fi  de  contracte  del  treballador,  costos  gestoria  confecció 
nòmines,  part  proporcional  pòlissa  d’assegurances,  dietes  (veure  detall 
Annex 1: apartats A.2 i A.3).

 

2.     L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de qualsevol altra 
despesa del programa no contemplada en els punts anteriors quan aquesta 
no sigui  subvencionat  pel  SOC (veure Annex 1 A.4).  Per  exemple:  EPI, 
eines, materials de treball, o altres que puguin ser necessaris per a realitzar 
l’activitat durant el període d’execució del programa.

 

3.     En el  cas  concret  de  baixa  i/o  possible  substitució  del  treballador,  es 
consensuarà amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta 
decisió comporti despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n 
farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de pagament 
que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

4.     L’Ajuntament es compromet a realitzar la bestreta econòmica al Consell 
Comarcal tal com s’indica al punt Sisè.

 

SISÈ.           Gestió econòmica

 

L’Ajuntament  de  Bellvei  es  compromet  a  ingressar  al  compte  bancari  del 
Consell Comarcal del Baix Penedès el dia 20 de maig, la quantitat  de 2.388,20 
€ (veure Annex 2 columna J).

 

                    Si  per part de l’Ajuntament no es realitzés  l’ingrés pactat en el  termini  indicat, 
s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació d’interessos i a 
la  compensació  del  deute  no ingressat.  En  aquest  cas,  la  compensació  es 
comunicarà a l’ajuntament. 

                    

SETÈ.          Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni

                    Una vegada iniciat el programa es constituirà la  Comissió Tècnica del programa 
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Enfeina’t convocatòria 2017, que es reunirà com a mínim a l’inici i al final del 
programa.

 

Aquesta Comissió estarà integrada pel  Consell  Comarcal  del  Baix Penedès, 
com a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els Ajuntaments d’Albinyana, 
l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  Bisbal  del  Penedès,  Bonastre, 
Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels 
Domenys i  Santa Oliva.  Cada entitat  designarà  un representant  tècnic  a  la 
mateixa abans de la seva constitució.

 

El  seu funcionament  s’ajustarà  al  que disposa la  Llei  de règim jurídic  i  del 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya (art. 
13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta.

 

VUITÈ.         Responsabilitat

 

Si  de  la  realització  de  les  activitats  programades  en  aquest  projecte  se’n 
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants s’entén 
que  aquesta  serà  solidària,  tal  i  com preveu  l’art.  33  de  la  llei  40/2015,  1  
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

NOVÈ.         Vigència

 

El  conveni  serà  vigent  des  del  dia  de  la  signatura  fins  a  l’acabament  del 
projecte, com a màxim el 20 de febrer de 2019.

 

DESÈ.          Extinció.

                    Les causes d’extinció del conveni són les següents:

                    · L’acord entre les parts.

·  La  demora  en el  pagament  de part  de l’Ajuntament.  El  Consell  Comarcal 
tindrà  el  dret  a  resoldre  el  conveni  en  relació  a  l’Ajuntament  demorat  i  al 
rescabalament  dels  perjudicis  que  se li  hagin  originat  com a  conseqüència 
d’això.

·  L’incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  previstes  al  conveni  per 
qualsevol de les parts.

ONZÈ.          Arbitratge i jurisdicció

Les  discrepàncies  sorgides  sobre  la  interpretació,  el  desenvolupament,  la 
modificació,  la  resolució  i  els  efectes  que  puguin  derivar-se  de  l’aplicació 
d'aquest  conveni  s’han de solucionar  per  acord  de les  parts,  observant  els 
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques  de  Catalunya  que  siguin  d’aplicació,  essent  la  Comissió  de 
Seguiment  l'àmbit  ordinari  on  plantejar  les  discrepàncies  i  salvar-les.  Amb 
aquesta  finalitat  es  convocaran  les  sessions  específiques  que  siguin 
necessàries. 
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En  cas  que  persisteixin  dificultats  en  l’execució  del  conveni  motivades  per 
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en una 
sessió  formal  de  la  Permanent  del  Consell  d'Alcaldes,  constituïda  com  a 
Comissió d'Arbitratge, presidida pel  president/a o per un/a Vicepresidència/a 
del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot diriment. Si una de les 
parts en conflicte fos el  Consell  Comarcal, el  seu al·legat serà presentat pel 
conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació. Si la controvèrsia fos entre 
ajuntaments,  aquests  estarien  representats  pels  alcaldes/esses  respectius, 
podent delegar en un regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i  
Ocupació informaria a la Comissió sense dret  a  vot.  Si  l’Ajuntament  afectat 
tingués un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà 
substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la Presidència. 

Aquesta  Comissió  elaborarà  un  informe  que  les  parts  confrontades  es 
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació respectiva 
en la controvèrsia. 

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no afectin 
la regularitat  de prestació del  servei  ni  perjudiquin els  usuaris. En cap cas, 
basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot considerar-se habilitat 
per incomplir o ajornar les seves obligacions de cofinançament. 

Cas  que  la  divergència  fos  insalvable  pel  procediment  d'arbitratge  adés 
exposat,  les  parts  se  sotmeten  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  contenciosos 
administratius de Tarragona. 

DOTZÈ.        Antecedents, naturalesa i impacte econòmic.

Atesos els antecedents que figuren a l’expedient s’entén abastament exposada 
la  naturalesa,  objecte  i  finalitat  d’aquest  conveni,  necessitat,  oportunitat  i  
impacte econòmic i el seu caràcter no contractual sinó de cooperació mútua 
entre dues administracions.

TRETZÈ.      Annexos.

                    A la part final del conveni hi consten 2 annexos:

1)    Annex 1:  Costos unitaris
2)    Annex 2:  Distribució costos programa per municipis

A l’Annex 2,  la columna J indica l’import  que l’Ajuntament  ha d’ingressar  al 
Consell Comarcal el dia 20 de Maig de 2018 com a pagament únic del conveni 
(veure Pacte Sisè).

En  prova  de  conformitat,  les  parts  signen  aquest  conveni  en  la  data  i  lloc  anteriorment 
esmentats. 

                    

Consell Comarcal del Baix Penedès                Ajuntament de 

 

Sra. Eva M. Serramià Rofes                           Sr. Fèlix Sans Mañé

 

ANNEX 1:    Costos Unitaris   

     

A) Costos LABORALS:   
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 A.1)Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS  PEL SOC:  

     

   6 mesos  

  Sou treballador                                1.000,00    

  PP Extra
                                   
166,67    

  B. Cotització                                1.166,67    

  QPSS
                                   
441,00    

  COST MENSUAL PEÓ                                1.607,67    

  
COST TOTAL PEÓ  
(subvencionat)                      9.646,02    

     

 
 

A.2
) Costos laborals treballadors  NO SUBVENCIONATS :  

      

    6 mesos  

 
  Indemnització fi contracte

                                   
234,00    

 
  Servei confecció nòmines

                                     
90,00    

 
  

Dietes (reunions 
treballador-tècnic)

                                   
100,00    

     COST AJUNT. X CONTRACTE                         424,00    

      

  A.3)Cost Assegurança obligatòria programa:  
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Repercussió unitària per 
treballador

                                     
35,00    

      

 
 A.4)

Altres Costos Laborals 
programa :   

      

   Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos  

   no reflectits en els punts anteriors A.1, A.2, A.3 aquests s'assumiran

   integrament per l'Ajuntament i seran aplicats a la liquidació final.

      

 B) Costos MATERIALS:   

      

   Les despeses materials i EPI's aniran a càrrec de l'Ajuntament  

   directament, i no formaran part del conveni.  

El Sr. Alcalde dona una explicació sobre el contingut del programa ENFEINA’T i quins són els 
beneficiaris dels treballadors i dels Ajuntaments afectats. Així mateix dóna una explicació la Sra. 
Núria Güell.

Pren la paraula el  Sr.  José Agustín Huerta dient  que,  està a favor  de l’aprovació d’aquest 
conveni.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  anterior  per  
unanimitat.

11. APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’EMERGÈNCIES. EXP. 152/2018

El secretari dóna lectura del següent:

En data 7 de febrer del  2018, l'Alcaldia va iniciar expedient per dur a terme l'aprovació del 
Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals.
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En data 31 de gener del  2018, atenent l’encàrrec d’aquest Ajuntament, el  Departament de 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori  de la Diputació de Tarragona presenta el  
document tècnic corresponent.
 
En data 31 de maig de 2018, la Comissió Informativa emet dictamen favorable.
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l'informe de Secretaria es proposa al ple 
l'adopció del següent,
 
ACORD
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis 
forestals redactat per la Diputació de Tarragona. 
 
SEGON. Sotmetre aquest  acord a informació pública per  termini  de quinze dies  mitjançant 
anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  durant  aquest  termini  els  interessats  podran 
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients.
 
TERCER. Remetre el pla a la Generalitat de Catalunya  a través de la Plataforma EACAT. 

Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  el  Pla  ho  redacta  la  Diputació  de 
Tarragona  i s’ha d’aprovar-ho per tant ho votarem a favor.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor:   11 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC, 04 del  
PDeCAT)
Abstenció: 0
En contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  anterior  per  
unanimitat.

12. APROVACIÓ OBLIGACIONS TRIMESTRALS MINHAP. PERÍODE MIG DE PAGAMENT. 
PAGAMENT 1R TRIMESTRE 2018. EXP. 64/2018
 
El secretari dóna lectura del següent:

INFORME  D’INTERVENCIO  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
CALCUL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT PREVIST AL REIAL DECRET 635/2014, DE 
25 DE JULIOL” CORREPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.

I.- NORMATIVA APLICABLE.

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Reial decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors

II.- ANTECEDENTS DE FET.

El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el  pagament  del  deute comercial  en termes econòmics,  com a indicador  diferent 
respecte del període legal de pagament que estableix el Text refós de la Llei de contractes del  
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre,  per  la qual  s’estableixen mesures  de lluita  contra  la morositat  en les  
operacions comercials. Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 
negatiu, tant en les operacions pagades coma les pendents de pagament, si l’Administració 
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paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o  
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han 
transcorregut, a les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

III.- RAONAMENTS JURÍDICS.

Primer.- Operacions incloses en el càlcul.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2017 que constin en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data. Queden excloses les obligacions de pagament contretes 
entre  entitats  que  tinguin  la  consideració  d’Administracions  públiques  en  l’àmbit  de  la 
comptabilitat nacional i les obligacions de pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels  
pagaments proveïdors. Així  mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin 
estat  objecte  de  retenció  com  a  conseqüència  d’embargaments,  manaments  d’execució, 
procediments administratius  de compensació o actes  anàlegs dictats  per  òrgans judicials  o 
administratius.

Segon.- Terminis de la presentació.

La disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 estableix que: “Mentre no es produeixi  
la  modificació  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  l’1  d’octubre,  les  comunitats  autònomes  i  les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del Text refós d 
ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions públiques aquesta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
trimestre

L’Ajuntament  de  Bellvei  va  complir  amb l’obligació  de presentar  la  informació  requerida  al 
primer trimestre del 2018, el dia 03/05/2018

S’adjunta captura de les dades enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del 
primer trimestre del 2018

Codi de l’entitat Entitat Ràtio 
d’operacions 
pagades

Ràtio 
d’operacions 
pendents  de 
pagament

Període mitjà  de 
pagament 
trimestral

09-43-024-AA-00
0

Bellvei 17,99 61,79 34,58

Llegida la proposta es troba conforme i el Ple es dóna per assabentat. 

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i quaranta-vuit minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el  
que s’ha tractat  i  dels  acords  adoptats  s’estén aquest  document  que un cop  aprovat  serà 
transcrit al llibre d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local 
vigent. 

Com secretari de la corporació en dono fe.
 
 
L’alcalde                                               El secretari interventor acumulat  
Fèlix Sans Mañé Manel Pahissa i Casas
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