
 
Ajuntament de Bellvei

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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 9/08/2018

Horari: De les 19:07 hores a les 19:20 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. 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

Disculpa la seva assistència:

-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

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,  EXPROPIACIÓ  FORÇOSA  DE  BÉNS  AFECTATS  PEL  PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE BARONIA DEL MAR, ETAPA A. (EXP. 2018/1233)

2. APROVACIÓ, DOTAR DE NOM LA PLAÇA DEL DAVANT DE LES ANTIGUES ESCOLES 
COM A PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE DEL 2017.

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.- APROVACIÓ,  EXPROPIACIÓ  FORÇOSA  DE  BÉNS  AFECTATS  PEL  PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE BARONIA DEL MAR, Etapa A. (Exp. 2018/1233)
 
El secretari dóna lectura del següent:

Vist  el  projecte  tècnic  d’ampliació  i  millora  del  camí  de Baronia,  Etapa  A,  tramitat  en tres  
subprojectes:

Etapa A Subfase 1 aprovat definitivament i desestimades les al·legacions per acord de la Junta 

 



 
Ajuntament de Bellvei

de Govern Local de data 05/07/2018.
Etapa A Subfase 2 Tram 1; aprovat definitivament i estimades les al·legacions per acord de 
Junta de Govern Local de data 05/07/2018
Etapa A Subfase 2 Tram 2: publicada la seva aprovació definitiva al BOPT de data 25/06/2018,
 
El projecte va ser redactat per l’Arquitecte Sr. Alejandro Lerma Gómez de la empresa Enginyers 
de les Terres de l’Ebre SL, havent-se tramitat complint tots els requisits legals i  sense que 
s'hagi presentat recurs contra la seva aprovació definitiva.
 
Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les 
obres.
 
Vist que l'aprovació del Projecte Tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública de les  
obres en ell contemplades, i que, per tant, porta amb si l'autorització per expropiar els béns i els 
drets necessaris per a la seva realització.
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 2 d’agost del 2018, es proposa al 
Ple l'adopció del següent
 
ACORD
 
PRIMER. Estimar necessària la realització de l'obra de ampliació i millora del camí de Baronia, 
Etapa A, conformement al Projecte Tècnic, considerant implícita la declaració d'utilitat pública 
de les obres en ell  contemplades a l'efecte de la seva expropiació, de conformitat amb els 
articles 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 10 de 
la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
 
SEGON. Aprovar  la  relació  concreta,  individualitzada  i  valorada  dels  béns  a  ocupar 
necessàriament per a l'execució de l'obra, i que s'expressen al final d'aquest Acord.
 
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma a què es refereix l'article 18 de la 
Llei  d'Expropiació Forçosa, obrint  informació pública durant  un termini  de quinze dies en el 
Butlletí  Oficial  de la Província i  en un dels  diaris  de major  circulació de la Província,  amb 
notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i drets afectats puguin aportar 
per escrit quantes dades permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin en la relació 
publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons,  
que han de fonamentar motivadament.
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol persona 
natural  o  jurídica  podrà  comparèixer  al·legant  quants  antecedents  o  referències  estimi 
pertinents.»

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, manifesta que està d’acord.

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

Vots  a  favor: 10  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (05  +BELLVEI,  01  PSC,  04 
corresponents al grup polític municipal del PDeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
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Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat 
dels presents.

2. APROVACIÓ, DOTAR DE NOM LA PLAÇA DEL DAVANT DE LES ANTIGUES ESCOLES 
COM A PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE DEL 2017 (2018/1384)

El secretari dóna lectura del següent:

Amb data 25 de juliol de 2018 i registre d’entrada 2629, la Sra. ...174G en representació de 
l’ANC Bellvei, sol·licita dotar de nom la plaça que hi ha davant de les antigues escoles (aquest  
recinte, actualment no té nom oficial), com a Plaça de l’U d’Octubre de 2017. 

Aquesta proposta forma part d’uns dels actes que es tenen previstos per tal de celebrar el  
primer aniversari del referèndum de l’U d’octubre; en record als centenars de persones que van 
votar aquell dia a Bellvei i a totes les persones que amb el seu esforç van col·laborar per poder 
realitzar un acte de reafirmació democràtica del nostre país que quedarà per a la història.
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 27 de juliol de  
2018,  i  d’acord amb l'article  75  del  Reglament  de Població  i  Demarcació  Territorial  de les  
Entitats Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol i la resolució de 30 de gener 
de 2015,  de la  Presidència  de  l'Institut  Nacional  d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de 
Coordinació  de Competències  amb les  Comunitats  Autònomes  i  les  Entitats  Locals,  sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 
Per tot l’exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 2 d’agost del  
2018, es proposa al Ple el següent:
 
PRIMER. Aprovar la denominació del recinte que hi ha davant de les antigues escoles com a 
Plaça de l’U d’octubre de 2017 (aquest espai no té cap nom oficial, actualment.)
 
SEGON.  Notificar a les Administracions Públiques interessades i  a les Entitats, empreses i 
Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat [INE, servei postal,  
companyia elèctrica, cadastre, etc.].

Pren la paraula la Sra. Núria Güell, dient que des del PSC vull dir que el meu vot serà en contra 
tenint en compte la proposta. I segon que, el que va passar l’1 d’octubre passat  de Bellvei va 
haver una votació il·legal totalment, a nivell de Catalunya va haver carregues policials que a 
Bellvei no va passar cosa que estic en contra, que ho condemno i que el recompte de vots va 
ser a l’Església. De legal no té res.

A la votació no hi va haver interventor dels representants, no és legal. Crec que a Bellvei no ha  
de haver una plaça amb aquest nom, hi ha gent a Bellvei no es està d’acord amb el  nom. 
També dir a través de la participació ciutadana es podria  dur a terme la votació per donar nom 
a aquesta plaça.

Crec que aquesta proposta presentada pel Sr. Alcalde està totalment fora “del puesto”  i que el  
recompte es va dur a terme a l’Església. Com a PSC i veïna de Bellvei estic en contra de la  
independència, s’ha de fer la votació de forma legal del referèndum.

Aquest poble no té que tenir aquest nom a la plaça; es podria tenir un altre nom. Dic que no 
tenim una majoria de independents  a  Bellvei  tenim en compte de les ultimes eleccions  va 
guanyar C’S. Per tant, el meu vot es en contra.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient, que el poble va poder exercir el seu vot, es va 
superar la por, es va poder votar tant el si com el no. Tot els partit que quant voler van estar.
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Recordo  aquell  dia  que  vaig  passar  por,  es  veritat  que no  van tenir  carregues.  Vam tenir  
moments de por, vam tenir la possibilitat de votar. No tinc cap problema posar el nom a aquesta 
plaça.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, dintre + Bellvei hi han vàries sensibilitats i per tant  
cadascú votarà el que cregui més convenient. Estic d’acord a que prosperi aquesta proposta 
tenir en compta el que va suposar la votació de l’U d’octubre.

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 (03 +BELLVEI, els Srs. E. Gómez, G. 
Colet i F. Sans),  04 corresponents al grup polític municipal del PDeCat.)

Abstencions: 1 de +Bellvei, la Sra. C. Granado 

Vots en contra: 2 corresponents als grups polítics municipals (1 de + Bellvei, el Sr. R. Díaz) i 1 
de PSC, la Sra. N. Güell.

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

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i vint 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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