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

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari

Data: 05/07/2018

Horari: De les 19:00 hores a les 19:52 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
 

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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE ORDINARI DE 12 D’ABRIL DE 2018. (EXP. 413/2018)

2.  APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DEL 7 DE JUNY DE 2018. (EXP. 
PLN/2018/5)

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

4.  APROVACIÓ  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  SOBRE  TINENÇA  DE  GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 2018/751)

5.  APROVACIÓ  DE  DEIXAR SENSE  EFECTES  JURÍDICS  L’ACORD  D’APROVACIÓ  DE 
L’EXPEDIENT  PER  L’ARRENDAMENT  DEL BAR  EL  CASAL,  AIXÍ  COM  L’ARXIU  I  EL 
TANCAMENT DE L’EXPEDIENT. (EXP. 2016/1662)

6.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REBUIG A LA DECISIÓ 
JUDICIAL D’ALLIBERAR LA MANADA.

7. PRECS I PREGUNTES

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió
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1.- APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 12 D’ABRIL DE 2018. (Exp. 
413/2018)
 
L’Alcalde sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrada 
el dia 12 d’abril de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior 
aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

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

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE  EXTRAORDINARI DE 7 DE JUNY DE 2018. 
(Exp. PLN/2018/5)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 7 de juny de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i  
posterior aprovació.

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

Vots a favor:  07 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents al grup polític municipal (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

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

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del dia 12 d’abril de 2018 
fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres de la Corporació.

Els decret són els següents:

DECRET 2018-0246 Decret aprovació de les factures presentades per 7 i Tria el mes de maig 
NO domiciliades
DECRET 2018-0245 Decret aprovació de les factures presentades el mes de maig NO 
domiciliades
DECRET 2018-0244 Decret aprovació de les factures presentades el mes de maig domiciliades
DECRET 2018-0243 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 28/6/2018
DECRET 2018-0242 Decret nòmines de juny del personal laboral i funcionari
DECRET 2018-0241 Decret d'alcaldia convocatòria Comissió Informativa 28/6/2018
DECRET 2018-0240 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE. Expedient de baixa d'ofici 
per inscripció indeguda a l'INE
DECRET 2018-0239 DECRET D'ALCALDIA ÚS MATERIAL AJUNTAMENT - VEHICLE PER 
TRASLLAT DELS DIABLES DE BELLVEI
DECRET 2018-0238 Resolució d'Alcaldia nomenament delegat i responsable RGPD Europeu 
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Protecció Dades
DECRET 2018-0237 Decret d'Alcaldia inici expedient ordre execució neteja solar i pins C/ 
Bellvei, 17
DECRET 2018-0236 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 21/06/2018
DECRET 2018-0235 Decret d'Alcaldia. Subvenció 2017 Amics de les Alfombres
DECRET 2018-0234 Decret nòmines extres de juny del personal laboral funcionari i càrrecs 
electes
DECRET 2018-0233 Decret d'Alcaldia. Baixa rebut d'escombraries Bloc E.
DECRET 2018-0232 Decret d'Alcaldia baixa padró d'habitants per defunció
DECRET 2018-0231 Decret d'Alcaldia. Inici expedient vehicle abandonat C5382BK
DECRET 2018-0230 Decret d’alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 14/06/2018
DECRET 2018-0229 DECRET D'ALCALDIA. Assumpte: admissió a tràmit responsabilitat 
patrimonial 
DECRET 2018-0228 Resolució d'Alcaldia Delegació d'alcaldia juliol 2018
DECRET 2018-0227 Decret d'alcaldia. Reconeixement retroactivitat complement de 
productivitat
DECRET 2018-0226 Decret d'alcaldia. Aprovació retroactivitat complement de productivitat.
DECRET 2018-0225 Decret d'alcaldia. Assignació retroactivitat complement de productivitat
DECRET 2018-0224 Decret d'alcaldia publicar informe insuficiència de mitjans per contractació 
de serveis
DECRET 2018-0223 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal. Alta animal cens municipal 
número 160. 
DECRET 2018-0222 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2018-0221 Resolució d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018.
DECRET 2018-0220 Decret d'Alcaldia canvi de domicili per ocupació habitatge c/ Sant Magí, 7 
1º 1ª
DECRET 2018-0219 Decret d'Alcaldia convocatòria JGL 7/06/2018
DECRET 2018-0218 Decret de la convocatòria. Decret de convocatòria Ple Extraordinari 
7/06/2018";"PLN/2018/5
DECRET 2018-0217 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat
DECRET 2018-0216 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2018-0215 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat
DECRET 2018-0214 Decret d'Alcaldia enviament baixa d'ofici al Consell d'Empadronament
DECRET 2018-0213 DECRET RESPOSTES QUEIXES MACRO FARRA
DECRET 2018-0212 Resolució d'Alcaldia. Informe d'insuficiència de mitjans. Contracte menor 
coloms.
DECRET 2018-0211 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat
DECRET 2018-0210 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat
DECRET 2018-0209 Decret de la convocatòria Junta de Govern Local de 31/05/2018
DECRET 2018-0208 Decret d'alcaldia modificació de crèdit 5/2018 per generació de crèdit
DECRET 2018-0207 Decret de la convocatòria Comissió Informativa extraordinària 31/05/2018
DECRET 2018-0206 Decret d'Alcaldia denegació alta al padró d'habitants
DECRET 2018-0205 Decret d'Alcaldia. Modificació de crèdit 4/2018.
DECRET 2018-0204 Decret nòmines personal laboral i funcionari del mes de maig 2018
DECRET 2018-0203 Decret de pagament R45 conveni Ajuntament de Bellvei - Escola La 
muntanyeta
DECRET 2018-0202 Decret d'Alcaldia. Desestimar baixa liquidació plusvàlua.
DECRET 2018-0201 Decret de pagament de la R42 subvenció de protecció civil de Bellvei
DECRET 2018-0200 Decret pagament de R41 subvenció 2017 atlètic de Bellvei
DECRET 2018-0199 Decret pagament de R40 pendent d'aplicació crèdits extraordinaris
DECRET 2018-0198 Decret pagament de R39 pagament factures 7 i Tria
DECRET 2018-0197 Decret pagament de R38 pagament factures 3/4 de 15
DECRET 2018-0196 Decret pagament de R37 pagament factures 1 Juan Sotelo
DECRET 2018-0195 Decret pagament de R36 pagament factures del mes d'abril
DECRET 2018-0194 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró municipal d'habitants per defunció
DECRET 2018-0193 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa al padró municipal d'habitants. 
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Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per Inscripció Indeguda a la Pl. Santa Anna bloc E 
porta 25
DECRET 2018-0192 Decret pagament de R43 Tescom OK seg. Social
DECRET 2018-0191 decret d'alcaldia. Assumpte: abonament hores extraordinàries 2017 Jesús 
Agustín Diaz.
DECRET 2018-0190 decret d'alcaldia pagament hores extraordinàries 
DECRET 2018-0189 decret d'alcaldia. Abonament hores extraordinàries 2017
DECRET 2018-0188 Decret aprovació R14 factures 7 i Tria menjador social
DECRET 2018-0187 Decret aprovació factures 7 i Tria menjador escolar
DECRET 2018-0186 Resolució d'Alcaldia. Decret d'alcaldia aprovació baixes d'obligacions 
pressupostos tancats
DECRET 2018-0185 Resolució d'Alcaldia. Decret d'alcaldia d'aprovació de baixes de drets 
exercicis anteriors
DECRET 2018-0184 Decret alcaldia hores extraordinaries 2017
DECRET 2018-0183 Decret de la convocatòria Junta de Govern Local de 
24/05/2018";"JGL/2018/5
DECRET 2018-0182 decret convocatòria mesa de contractació 24/05/2018
DECRET 2018-0181 convocatòria mesa de contractació dia 24/05/2018
DECRET 2018-0180 DECRET CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL DIJOUS 
DIA 24 DE MAIG DEL 2018
DECRET 2018-0179 Decret pagament de R32 subvenció 2017 agrupació de puntaires
DECRET 2018-0178 Decret pagament de R33 subvenció 2017 Volei Cometa Bellvei
DECRET 2018-0177 Decret pagament de R34 subvenció 2018 Carnaval
DECRET 2018-0176 Decret pagament de R35 Devolució Elisenda Nolla
DECRET 2018-0175 Decret d'alcaldia modificació de crèdit capítol I de personal
DECRET 2018-0174 Decret aprovació de la R11 factures presentades el mes d'abril no 
domiciliades
DECRET 2018-0173 Decret aprovació de la R10 factures presentades el mes d'abril 
domiciliades
DECRET 2018-0172 Decret pagament de R10 factures presentades el mes d'abril domiciliades
DECRET 2018-0171 Decret aprovació i pagament R12 fac. 1 Juan M. Sotelo
DECRET 2018-0170 Decret Alcaldia. Modificació horari Xenia Rovira Saperas a partir del 
01/06/2018
DECRET 2018-0169 Decret d'alcaldia inici expedient baixa padró habitants
DECRET 2018-0168 Resolució d´Alcaldia petició dret accés que tenen els regidors oposició
DECRET 2018-0167 Decret de la convocatòria JGL 17/05/2018
DECRET 2018-0166 Decret d'Alcaldia: Alta en el padró municipal d'habitants per ocupació de 
l'habitatge c/ Sant Magí, 7, 1º 2ª";"519/2018";"Alta en el Padró Municipal d'Habitants
DECRET 2018-0165 Decret inici Ordre Execució neteja de solar C/ Cunit, 32
DECRET 2018-0164 Decret d'Alcaldia. Reclamació a tercers per danys a la via pública. C/ 
Salou, 29.
DECRET 2018-0163 Decret de la convocatòria. Decret de Convocatòria Junta de Govern Local 
de 10/05/2018
DECRET 2018-0162 Resolució d'Inici. Vehicle abandonat B-8040-XD
DECRET 2018-0161 Decret aprovació i pagament diferencia nòmina del mes de març Elena 
Martin Navarro
DECRET 2018-0160 Decret pagament de factures extrajudicial de crèdit - NO domiciliades
DECRET 2018-0159 Decret pagament de factures extrajudicial de crèdit – domiciliades
DECRET 2018-0158 Decret aprovació factures Expt. 377 - extrajudicial de crèdit no 
domiciliades
DECRET 2018-0157 Decret aprovació factures Expt. 377 - extrajudicial de crèdit domiciliades
DECRET 2018-0156 Decret nomines personal laboral i funcionari del mes d'abril 2018
DECRET 2018-0155 Decret nomines i indemnització regidors del mes d'abril 2018
DECRET 2018-0154 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat
DECRET 2018-0153 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal
DECRET 2018-0152 Decret d'Alcaldia convocatòria JGL 26/04/2018
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DECRET 2018-0151 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal. BITY
DECRET 2018-0150 Decret d'Alcaldia. Concessió Subvenció 2017 CLUB ATLETIC BELLVEI
DECRET 2018-0149 Decret d'Alcaldia. Resolució d'Inici expedient vehicle abandonat. 
B-0366-NP
DECRET 2018-0148 Decret pagament de R19 factures 7 i Tria
DECRET 2018-0147 Decret pagament de R20 factures 7 i Tria
DECRET 2018-0146 Decret pagament de R21 factures 7 i Tria
DECRET 2018-0145 Decret pagament de R22 conveni caramelles
DECRET 2018-0144 Decret pagament de R23 factures de març no domiciliades
DECRET 2018-0143 Decret pagament de R24 canvi tercer Rosa Huguet
DECRET 2018-0142 Decret pagament de R25 Consell El Montmell 2018
DECRET 2018-0141 Decret pagament de R26 escola sub. 2017
DECRET 2018-0140 Decret pagament de R27 TREFO
DECRET 2018-0139 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 19/04/18
DECRET 2018-0138 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici habitants
DECRET 2018-0137 Resolució d'Alcaldia. Subvenció 2017 CLUB VOLEI LA COMETA
DECRET 2018-0136 Decret aprovació de la R7 factures presentades el mes de març NO 
domiciliades
DECRET 2018-0135 Decret pagament de R17 conveni Càritas exercici 2018
DECRET 2018-0134 Decret pagament de R18 AMPA IES Arboç sortida Irlanda  2018
DECRET 2018-0133 Decret aprovació de la R4 factures 7 i Tria 
DECRET 2018-0132 Decret aprovació de la R8 factures presentades per 7 i Tria
DECRET 2018-0131 Decret aprovació de la R9 factures presentades per 7 i Tria
DECRET 2018-0130 Decret d'alcaldia: aprovació modificació de crèdit 3.2018 per ampliació de 
crèdit pressupostari
DECRET 2018-0129 Decret d'Alcaldia baixa en el padró d'habitants per defunció
DECRET 2018-0128 Decret d'Alcaldia. Resolució recurs de reposició 
DECRET 2018-0127 Decret d'Alcaldia. Admissió a tràmit Responsabilitat patrimonial Rosa 
Elena Hernández
DECRET 2018-0126 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 12/04/18
DECRET 2018-0125 Decret d'Alcaldia. Desestimació exempció plusvàlua C/ Vista Alegre, 25
DECRET 2018-0124 Decret d'Alcaldia. Aprovació subvenció 2017 Agrupació de Puntaires
DECRET 2018-0123 Decret d'Alcaldia. Incoació expedient vehicle abandonat 7198 CMT
DECRET 2018-0122 Decret d'Alcaldia. Incoar expedient vehicle abandonat B-5608-PS
DECRET 2018-0121 Decret d'Alcaldia. Inici expedient vehicle abandonat BG148RS
DECRET 2018-0120 [Decret aprovació de la R6 factures presentades
 el mes de març domiciliades
DECRET 2018-0119 Decret d'Alcaldia. Inici expedient tractament residual vehicle AQ150CN
DECRET 2018-0118 Decret d'Alcaldia. Inici expedient vehicle abandonat 1860 CFL
DECRET 2018-0117 Decret de convocatòria de Ple Ordinari 12/04/2018

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

4.-  APROVACIÓ  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  SOBRE  TINENÇA  DE  GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 2018/751)
 
El secretari dóna lectura del següent:

Amb data 01/06/2018 ha tingut entrada en aquest Ajuntament comunicació de l’alta d’un animal 
al registre ANICOM, presentada per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
de Catalunya, en relació amb el gos de nom HULK propietat de la senyora SORAYA GIRALDEZ 
TAMAYO. 
 
Realitzada  la  corresponent  inscripció  del  animal  al  registre  d’animals  municipal  i  registre 
ANICOM, es detecta que es tracta d’un animal considerat com a perillós. 
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La  senyora  propietària  del  animal  no  ha  demanat  a  aquest  Ajuntament  la  sol·licitud  i 
documentació pertinent per tramitar la llicència per a la tinença de gossos perillosos. Aquest fet  
pot ser constitutiu d'infracció administrativa en matèria d'animals potencialment perillosos . 
 
En data 11/06/2018 s’ha emès informe de Secretaria en el qual s'indica la Legislació aplicable i  
el procediment a seguir per dur a terme la tramitació del corresponent expedient sancionador.
 
En data 13/06/2018 es realitza informe per Brigada Municipal sobre aquest tema que assenyala  
que els fets descrits han estat comprovats.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  i  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article 
21.1.n) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 28 de juny de 2018.
 
Al Ple es proposa, els següents acords:
 
Primer. Incoar expedient sancionador per infracció de la Llei  50/1999, de 23 de desembre,  
sobre  la  tinença  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  dels  quals  es  presumeix 
responsables, a les següents persones: la senyora amb DNI ...747 P.
 
Segon. Que els fets referenciats poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de 
tinença de gossos perillosos, tipificada com molt greu, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
podent-los correspondre una sanció entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal com estableix l'article 
13.5 del mateix text legal. 
 
Tercer.  Nomenar  com  a  òrgan  instructor  del  procediment  sancionador  al  senyor  Manuel 
Pahissa Casas, i com a Secretaria a la senyora Cristina Paniello Carrillo.  Així mateix, s'estarà a 
l'establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.
 
Quart. Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, i depenent de la qualificació de la 
infracció, es remetran les actuacions a l'òrgan competent per resoldre.
 
Cinquè.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l'infractor  reconeix  la  seva 
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà 
una reducció del 20% sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, sempre que deixi 
constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa 
contra la sanció.
 
L'efectivitat  de  les  citades  reduccions  estarà  condicionada  al  desistiment  o  renúncia  de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
 
Sisè. Notificar la present resolució d'incoació del procediment als interessats.
 
Setè.  Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient amb trasllat  de quantes actuacions 
existeixin sobre aquest tema, així mateix, notificar la present resolució als interessats, entenent  
en tot cas per tal a l'inculpat, indicant-los que disposaran d'un termini de quinze dies per aportar  
quantes al·legacions, documents i informacions estimin convenients i, si escau, proposar prova 
concretant els mitjans que pretenguin valer-se, quedant l'expedient a la seva disposició en les 
oficines municipals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, aquest és el procediment igual que es va 
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en un ple anterior, un cas semblant. Essent un cas similar l’import de la sanció és molt superior.  
Quina diferencia hi ha, per saber-ho.

Manifest l’alcalde que no recorda.

El Secretari manifesta  que si mirem l’acta anterior corresponent de l’any 2018, la infracció 
anterior era greu, en el present acord és molt greu.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas, preguntant per quin motiu de la infracció diferent.

Manifesta el Secretari els fets constituïts d’infracció anterior eren greu ara son molts grues.

Manifesta el Sr. Alcalde, tot venia del tipus denuncia que s’havia presentat.

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 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
 
Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

5.  APROVACIÓ  DE  DEIXAR SENSE  EFECTES  JURÍDICS  L’ACORD  D’APROVACIÓ  DE 
L’EXPEDIENT  PER  L’ARRENDAMENT  DEL BAR  EL  CASAL,  AIXÍ  COM  L’ARXIU  I  EL 
TANCAMENT DE L’EXPEDIENT. (EXP. 2016/1662)

El secretari dóna lectura del següent:
 
Per acord del Ple en sessió extraordinària del dia 30 de gener del 2014 es aprovar  el següent 
part dispositiva:

Primer.- Acceptar la cessió del bé en usdefruit, propietat de la Societat cultural i recreativa del 
Casal, amb l’objecte de destinar-ho a equipament comunitari durant els propers 50 anys.
 
Segon.- Notificar aquest  acord al  propietari, per tal de formalitzar la cessió en usdefruit  en 
document administratiu, que se subscriurà entre la Presidència de l’entitat i La Societat Cultural  
i Recreativa el Casal, i en el qual es descriuran el bé cedit en usdefruit, la situació física i l’estat  
de conservació. En aquesta efecte, se subscriu el Conveni corresponent que serà signat per 
ambdues parts.
 
Tercer.- El present acord, i el conveni corresponent, s’elevaran a escriptura públic, s’inscriuran 
en  el  Registre  de  la  Propietat  i  s’anotaran  en  l’Inventari  de  béns  de  l’entitat  en  l’apartat 
corresponent.
 
Per la Comissió Informativa de data 27 de novembre del 2014 es aprovar el següent 

DICTAMEN (part dispositiva):
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  d’arrendament  de  l’immoble,  propietat  d’aquest  Ajuntament 
qualificada  com  a  bé  patrimonial  en  l’Inventari  Municipal  amb  referència  cadastral 
0765604CF8606F0001PZ i situat a la planta baixa de l’edifici situar a l’Av. Ntra. Sra. Assumpció 
5, d’aquest Municipi, per destinar-la a Bar-restaurant.
 
Segon.- Aprovar el  plec de condicions que ha de regir el  procediment d’adjudicació, en els 
termes que consten en l’expedient.
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Tercer.- Si en l’exposició pública del plec de Condicions no es produeixen al·legacions que es  
continuï el tramitar de licitació per tal que en un termini de 26 dies naturals es pugin presentar 
les ofertes. Si d’altre cas, previ el  corresponent Dictamen que l’òrgan competent resolgui al  
respecte.
 
Quart.- Facilitar a l’alcalde per dur a terme els tramitis resolgui al respecte
 
Per la Comissió Informativa de data 6 d’octubre del 2015  es aprovar el següent DICTAMEN 
(part dispositiva):
 
PRIMER.- Modificar la clàusula desena del plec de Condicions proposant que la mesa que di 
constituïda d ela següent forma:
 
En Fèlix Sans Mañé, que actuarà com a President de la Mesa
En Francesc Pros Francesch Vocal (Interventor de la Corporació)
En Gerard Colet Mañé, Vocal.
Na Núria Güell del Campo, vocal.
Un representant del Grup Municipal de CIU Vocal
Na Laia Sotoca Girol que actuarà com a Secretari de la mesa 
 
Consta a l’expedient un certificat de Secretaria intervenció de data 20 de gener de 2016, tenint  
en compte com està redactat el contingut d’aquest certificat es dedueix que per acord del ple 
ordinari celebrat el dia 14 de gener de 2016 es aprovar el següent acord (part dispositiva):
 
Primer:- Aprovar el contingut de la proposta presentada al ple de data 27 de novembre del 2014  
i  8  d’octubre  del  2015,  referent  al  plec  de  clàusules  que  ha  de  regir  el  procediment  per 
l‘arrendament del Bar El Casal
 
Segon.- Continuar el procediment per l’adjudicació del arrendament del Bar El Casal.
 
Consta a l’expedient edicte numero 23 de data 4 de febrer de 2016 del Butlletí oficial de la  
província  de  Tarragona  d’exposició  publica  d’aprovació  del  plec  de  condicions 
economicoadministratives pel procediment obert amb publicitat del Bar de l’Edifici “El Casal” 
essent un termini d’exposició publica de 26 dies naturals així mateix es fa constar que si no es 
presenta  cap  al·legació  l’acord  d’aprovació  inicial  esdevindrà  definitiu  en  altre  cas  previ  el 
corresponent dictamen l’òrgan competent resoldrà.  
 
Atès que a l’expedient no consta cap certificat per part de la Secretaria Intervenció si s’han 
presentat al·legacions o reclamacions de l’exposició publica d’aprovació del plec de condicions 
economicoadministratives pel procediment obert amb publicitat del Bar de l’Edifici “El Casal
 
Atès que han passat més de dos anys des de l’aprovació definitiva de l’aprovació del plec de 
condicions economicoadministratives pel procediment obert amb publicitat del Bar de l’Edifici 
“El  Casal”  sense que  s’hagi  resolt  aquest  expedient  d’arrendament  de l’immoble,  propietat  
d’aquest Ajuntament qualificada com a bé patrimonial en l’Inventari Municipal amb referència 
cadastral 0765604CF8606F0001PZ i situat a la planta baixa de l’edifici situar a l’Av. Ntra. Sra.  
Assumpció 5, d’aquest Municipi, per destinar-la a Bar-restaurant, sense que s’hagi dut a terme 
l’adjudicació de l’arrendament del Bar de l’Edifici del Casal.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del proppassat 27 de juny de 2018.
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següent:
 
ACORD:
 
Primer.- DECLARAR sense  efectes  jurídics  dels  acords  d’aprovació  de  l’expedient  per 
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l’arrendament  del  Bar  del  casal,  així  com l’arxivament  i  tancament  de l’expedient.  Aquests 
acords Plenaris  corresponen de data 27 de novembre del 2014 i 8 d’octubre del 2015. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes 
oportuns.

Pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde dient  que hi  ha hagut  una  sèrie d’errors  i  mancances,  s’ha  
d’aclarir amb les informes tècnics quina es la part d’actuació del Casal i de l’Ajuntament, Vist 
els antecedents el Secretari ha considerar tancar l’expedient i s’obrirà un nou expedient, fer-ho 
tot bé i especificat.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que com quedat l’arrendatari actual, en quant 
els drets adquirits

Manifesta el Sr. Alcalde que no hi han drets adquirits i esperant que s’iniciï un procediment nou, 
en principi.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que han passat més dos any i està igual com a relat, 
de la situació.

En aquest moment es duu a terme un debat  entre el Sr. José Agustín Huerta, el Sr. Alcalde 
l’arrendament del Bar.

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)

Abstencions: 0

Vots en contra: 0

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

6.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REBUIG A LA DECISIÓ 
JUDICIAL D’ALLIBERAR LA MANADA. (EXP. 2018/405)

El secretari dóna lectura del següent:
 

La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i partits 
polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de totes les administracions. Per  
això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig més contundentment a la decisió 
de l’Audiència  Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els condemnats 
en llibertat provisional amb una finança de 6.000 euros.

 
Aquesta nova decisió judicial és,  a l’igual que la polèmica sentència,  un menyspreu cap a 
totes  les  dones, atès  que  suposa  una  legitimació  de  la  cultura  de  la  violació,  una 
revictimització  de  totes  les  dones  agredides  sexualment,  projecta  un  marc  d'inseguretat  i  
desemparament per a totes les noies i dones, i  dona un perillós missatge cap a tota la societat. 
 
La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig social, 
amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no s'entén aquesta 
nova decisió judicial  per l'impacte d'alarma social que crea i el missatge que des del món 
judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser d'altra manera en un Estat de Dret,  
però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la sustenta. Tal com 
demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco Cobo, que advocava per  
prorrogar la presó provisional sense condicions, el problema no és tant el marc legal, sinó la 

 



 
Ajuntament de Bellvei

manca de voluntat d'aplicar-ho.
 
I  és  que tant  la  sentència  de condemna,  com aquesta nova  decisió  judicial,  demostren la 
necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la judicatura per acabar amb la  
justícia  patriarcal  i  sentències  que fomenten la  revictimització  de les  dones  agredides,  la 
impunitat dels agressors, el  masclisme i la cultura de la violació. La formació obligatòria en 
perspectiva  de  gènere  és  una  de  les  mesures  previstes  en  el  Pacte  d'Estat  contra  la 
violència  de  gènere,  dins  les  213  propostes  d'actuació  que  aborden  la  violència  de 
gènere de forma integral, un Pacte que va ser proposta socialista, i al qual el nou govern 
de l'Estat ha donat màxima prioritat.  La pròpia ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha 
confirmat que s'accelerà la formació obligatòria de la judicatura.
 
Davant aquest context, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Bellvei sol·licitem a la resta de 
grups municipals, el suport als següents,
 
ACORDS:
 
1.- REITERAR EL COMPROMÍS D'AQUEST AJUNTAMENT AMB LA LLUITA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, 
conscienciació, atenció, etc... i mostres  de solidaritat col·lectiva amb totes les dones víctimes, 
fent nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes.
 
2.-  INSTAR  EL  GOVERN  DE  L’ESTAT  A  CONTINUAR  DESENVOLUPANT  EL  PACTE 
D’ESTAT  CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE,  especialment  les  mesures  de  formació 
obligatòria en gènere a tota l'Administració i també les mesures de coordinació i recursos amb 
el món local per fer front comú contra el masclisme.
 
3.- MOSTRAR EL NOSTRE SUPORT INCONDICIONAL A LES VÍCTIMES, moltes vegades 
invisibles, dels abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada i la 
nova decisió judicial.
 
4.- DONAR SUPORT A LES MOBILITZACIONS DELS MOVIMENTS FEMINISTES contra la 
nova decisió judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la participació,  
donant especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi.
 
5. - FER ARRIBAR aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, 
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del Poder Judicial.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, afecta molt a les dones, a vegades  no es prenen 
en serio tenint en compte la violació a Navarra i la manifestacions que s’han fet, Hi han molts  
homes que pensen no les dones no són iguals amb elles. Tinc que a dir les companyes de  +  
Bellvei porten les camisetes s’han posat,  Hem de ser contundents amb aquesta Moció.

El govern actual actuen millor que el govern anterior. No es pot permetre que hi hagin Jutges  
que manifestin el que han dit, han de saber valorar que és una dona. S’ha de tallar, això és un  
problema greu, cada vegada hi han cada hi ha més dones mortes per violència sexista i els  
homes al carrer. Demano el vot favorable de tots els regidors.

Pren la  paraula  el  Sr.  José Agustín Huerta  dient  que.  en aquest  tema en aquets  tipus de 
Sentència no és favorable per la Justícia.

Pren la paraula la Sra. Carolina Granado, dient que “estamos en contra este patriarcado de los  
violadores en contra de les mujeres”.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:
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Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
 Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la Moció per unanimitat.

7. PRECS I PREGUNTES:

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Hem vist que no hi ha Casal d’Estiu, si que hi ha de bàsquet, com es feia altres anys

Pren paraula el Sr. Gerard Colet dient que el Casal no es pot escollir s’ha de fer concurs  i l’any 
passat es van fer de diferent forma, ara un d’esport i de lleure i altre anglès. Hem errat que no 
hem dit que no faríem Casal. Es complicat fer el Casal d’estiu per concurs   

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

En quant l’enllumenat a la urbanització funciona força bé però en canvi al poble no, marxa la  
llum bastant sovint

Manifesta el Sr. Alcalde dient que l’altre dia van afectar uns quants carrers. S’han de canviar les 
línies velles i fer rasses.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que amb l’Enginyer hem començat a preparar un pla integral 
de les línies  de l’enllumenat de tot el poble.

Manifesta el Sr. alcalde les obres que s’han fet en diferents carrers.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Hem vist al registre d’entrada una petició de canvi d’usos al sector  dels locals de l’Avgda. De la  
Creu. Està treballant en aquest tema?

Manifesta el Sr. alcalde, que s’està  treballant sobre el tema modificació de Normes. S’està  
treballant. Hi ha tantes coses que s’ha de prioritzar

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Hi ha unes queixes de rates i coloms, en diferents carrers. S’està fent un control de plagues?.

Manifesta el Sr. Alcalde que van venir un especialista en quant als coloms per dur a terme un 
pla d’actuació. 

En  el  tema  de  les  rates  es  va  comentar  amb  l’empresa  que  facin  unes  actuacions  cada 
setmana.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Hem rebuts queixes sobre el Pipi-can. Se que es complicat, hi ha un pla d’actuació?

Manifesta l’Alcalde que la brigada passa una vegada cada setmana. 

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que el pipi-can que dona a la paret del camp de futbol està  
una situació malament.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i el Sr. alcalde 
sobre la situació del pipi-can
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Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre la pista Skape la font que hi ha costa molt que surt l’aigua i quant surt amb molta força.

Manifesta el Sr. Alcalde que ja ho mirarà.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

En el parc de Josep Torrents la valla es mou molt a punt caure, no està fixe.

Manifesta el Sr. Alcalde que és el dels Jubilats.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre el canvi temporal de l’Ajuntament voldria saber com va, quin termini hi ha quina intenció  
es té sobre l’edifici vell de l’Ajuntament.

Manifesta el Sr. Alcalde que, en principi, s’han apuntalat les dos plantes, s’ha de treure tots els  
llibres i documentació. I quant estigui tot preparat, en quant canviar els aires acondicionats, els 
servidors, etc. El termini serà llarg, la previsió no el podem dir   

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Un carrer a la Baronia del Mar, esta bufat de les arrels dels arbres està malmès, A on hi ha 
parada de bus. Com està això?.

Manifesta el Sr. alcalde s’ha de fer actuacions d’arranjament de les arrels dels arbres. 

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Ens pregunta un veí quin protocol s’ha de seguir quant hi han vehicles que estan abandonats 
durant molt de temps, molts mesos, que s’ha de fer?

Manifesta el Sr. Alcalde quin és el procediment a seguir.

Es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i el Sr. Alcalde sobre el tema de la  
retirada del vehicles abandonats a la vida publica.

Manifesta el Secretari el procediment a seguir de la retirada del vehicles abandonats a la via  
pública.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta a qui es repercuteix els costos

Contesta el  Secretari  l’Ajuntament no tenim cap ordenança fiscal  que reguli  i  que es pugui 
repercutir els costos al titular del vehicle abandonat.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Si n’hi ha un retard al pagament de les subvencions?

Manifesta  el  Sr.  Alcalde els  motius  de la  situació  de subvencions  la  justificació  mitjançant  
factures i la signatura  dels convenis.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

En quant al carrer Parellada el tema de poda, hi ha branques que surten al carrer. Com esta 
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aquesta situació?

Manifesta el Sr. Alcalde que ja ho mirarà

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Previsió del pintat horitzontal quan es farà?

Manifesta l’Alcalde que es farà al final d’any, cap l’octubre.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Queixes del veïns, carrer Antoni Suau i d’altres sobre els vehicles a les voreres?

Manifesta  el  Sr. alcalde que si  ho comuniquen a l’Ajuntament truquem als Mossos perquè 
actuïn

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i cinquanta-dos 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  
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