
 
Ajuntament de Bellvei

A Bellvei, quan són les dinou hores del 
dia  14 de juliol de 2016, es reuneixen a 
la Sala de Plens de la Casa Consistori
al els regidors que tot seguit es relacio
nen; amb l’objecte de celebrar sessió  
publica ordinària per a la que han estat 
oportunament convocats en dia i hora i 
sota la Presidència de l’alcalde  Sr. Fè
lix Sans Mañé.

Assistit pel Secretari de la Corporació, 
Francesc Pros Francesch, que dóna fe 
de l’acta.

Obert l’acte per l’alcaldia presidència es passa a tractar el següent: 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 1 de juny de 
2016.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, del Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en 

l’àmbit  urbanístic  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  i  diversos 
ajuntaments de la comarca. (Exp. 2016/610).

4. Aprovació si escau, Reglament de participació ciutadana (Exp. 2016/731).
5. Moció  declaració  Baix  Penedès  com  a  territori  i  societat  en  greu  situació 

d’emergència social i econòmica. (Exp. 2016/849).
6. Precs i preguntes.

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari  celebrat el dia 1 de 
juny de 2016.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió 
extraordinària de l’Ajuntament, celebrada el dia 1 de juny de 2016, que els hi ha 
estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació.

 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé

Regidors assistents:
- Sr. Rafael Díaz Gómez
- Sra. Eva Gómez López
- Sr. Gerard Colet Mañé
- Sra. Carolina Granado 

Pleguezuelos 
- Sra. Mercedes Martín Navarro
- Sra. Núria Güell del Campo 
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo
- Sra. Mònica Sebé Rodríguez
- Sr. Valentín González Garcia
- Sra. Ingrid Salas Batet

El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch
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que literalment diu:

“ Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.

El Vendrell (...) 2016

REUNITS:

D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Penedès, actuant en nom i  representació de la corporació comarcal, 
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...)

D'altra  part,  el  Sr.  Joaquim Nin Borredà,  alcalde de l'Ajuntament  d'Albinyana, 
actuant  en  nom  i  representació  de  la  corporació  municipal,  especialment 
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra  part,  la  Sra.  Anna  Ordóñez  Rivero,  alcaldessa  de  l'Ajuntament  de 
Banyeres  del  Penedès,  actuant  en  nom  i  representació  de  la  corporació 
municipal, especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, actuant en 
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord 
plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, el Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre, 
actuant  en  nom  i  representació  de  la  corporació  municipal,  especialment 
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, la Sra. Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l'Ajuntament de 
Masllorenç,  actuant  en  nom  i  representació  de  la  corporació  municipal, 
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part,  la Sra. Immaculada Costa Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament de 
Montmell,  actuant  en  nom  i  representació  de  la  corporació  municipal, 
especialment autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa 
Oliva, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment 
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

Les  parts  reconeixen  competència  i  capacitat  d'obrar  per  formalitzar  aquests 
Conveni i obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la 
qual cosa:

 



 
Ajuntament de Bellvei

MANIFESTEN:

Primer.  Que  en  data  13  de  maig  actual  es  va  signar  el  Conveni  per  a  la 
coordinació,  cooperació  i  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Tarragona  i  els 
consells comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (exercicis 
2016-19).  En  la  clàusula  cinquena  d'aquest  conveni,  dedicada  a  Programes, 
àmbits i serveis, en el seu apartat 5.3, es diu que “els consells comarcal han de 
prioritzar i  incloure de forma obligatòria,  les accions incloses en els següents 
àmbits  d'actuació:  (...)  3.  Àmbit  urbanístic:  informes  de  caràcter  tècnic  sobre 
llicències i planejament”. Altrament, a l'apartat 5.5 de l'esmentada clàusula es diu 
que  “els  consells  no  podran  incloure  com  actuació  subvencionable  les 
assistències  i  prestacions de servei  que presta  la  Diputació  en  els  següents 
àmbits  (...)  5.5.1  Assistència  bàsica  (municipis  fins  10.000 habitats)  1.  Àmbit 
jurídic: Assessorament , emissió d'informes i assistència legal preceptiva. “

Per tant, i d'acord amb l'anterior conveni, la coordinació de l'assistència municipal 
en  matèria  urbanística  es  distribueix  entre  la  Diputació  de  Tarragona,  que 
s'encarrega de l'assistència jurídica i el consells comarcals que s'encarreguen de 
l'assistència tècnica.

Segon. Els Ajuntaments d'Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, 
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència tècnica 
en matèria urbanística des del Consell Comarcal del Baix Penedès i, per aquest 
motiu, li delegaran les competències que d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, els corresponen com a pròpies, en 
els termes del present Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en 
l'àmbit urbanístic.

Tercer. Que és d'interès per totes les parts que el Consell Comarcal presti als 
Ajuntaments signataris l'assistència tècnica en matèria d'urbanisme amb l'abast i 
condicions pactades més avall.

El Consell Comarcal i els Ajuntaments tenen interès a subscriure aquest conveni 
per a la prestació d'assistència tècnica, que subjecten a les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 

Primera.  L’article  85  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori 
de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts 
per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local. 

L’article  150  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
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Catalunya  estableix  que  els  ens  locals  supramunicipals  que  tenen  atribuïdes 
funcions  de  cooperació  poden  establir  convenis  i  que  aquesta  facultat  s’ha 
d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris 
de coordinació establerts. 

Segona. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de 
la  Llei  de  l’organització  comarcal  de  Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica. 

Tercera. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis,  que  estableix  que  la  comarca,  de 
conformitat  amb  allò  que  estableixi  el  programa  d’actuació  comarcal,  podrà 
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació 
de  serveis  per  delegació  o  conveni  haurà  de  garantir-se  la  intervenció  dels 
municipis corresponents en la prestació del servei. 

Quarta.  L’article  10  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres 
òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o 
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

Així  mateix,  l’article 10.3 de la Llei  26/2010 disposa quel’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 

PACTES:

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en l'àmbit 
urbanístic del Consell Comarcal del Baix Penedès als   Ajuntaments d'Albinyana, 
Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva.

Segon. Especificació de l'assistència objecte del conveni 

1. Personal que presta l'assistència: Un/a arquitecte (Grup A, subgrup A1) i un/a 
arquitecte tècnic (Grup A, subgrup A2).

2. Dedicació a l'assistència: Arquitecte, jornada completa. Arquitecte tècnic, un 
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terç de la jornada.

3.  Règim  de  treball:  El  personal  adscrit  a  l'assistència  tindrà  incompatibilitat 
absoluta  per  a  l'exercici  professional  privat  de  l'arquitectura  en  els  termes 
municipals dels Ajuntaments signants d'aquest conveni. Tampoc podrà participar 
com a soci,  col·laborador o contractat extern de despatxos d'arquitectura que 
tinguin la seu o rebin encàrrecs professionals de l'àmbit territorial de referència.

4.  Vinculació  del  personal  amb el  Consell  Comarcal:  funcionarial  interina  per 
programa temporal.

5. Programa: Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels 
serveis municipals, signat el 13 de maig de 2016.

6. Durada del programa: 2016 – 2019.

7. Possibilitat de pròrroga: dotze mesos addicionals, sobre un màxim de tres anys 
del programa.

8. Tasques concretes a realitzar dins de l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic:
Assessorar  els  òrgans  de  govern  municipal  i  les  comissions  informatives 
pertinents, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques.
Elaborar informes sobre llicències urbanístiques (edificació, ús del sòl i enderroc).
Elaborar informes sobre llicències de primera ocupació.
Elaborar informes per a confegir certificats de compatibilitat urbanística.
Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la planificació urbanística.
Elaborar informes en expedients de disciplina urbanística.
Elaborar informes en expedients sobre declaració de ruïna d'edificis.
Realitzar inspeccions i comprovacions a edificis o solars vinculats amb l'activitat 
urbanística.
Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en contractes 
d'obra  o  concessions  d'obra;  assistència  com  a  tècnic  en  representació  de 
l'Ajuntament a actes de comprovació de replanteig i altres tasques vinculades 
amb expedients de contractació d'obra.
Redactar  pressupostos, memòries valorades i  plànols d'obres que puguin ser 
objecte  de  contractació  menor  (inferior  a  50.000  €  IVA  exclòs),  fins  i  tot 
l'assumpció de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut en fase 
d'execució i  l'elaboració dels projectes “as-built”.
Elaborar  informes  tècnics  en  la  comprovació  administrativa  duta  a  terme  en 
expedients de liquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Valoració de les quotes en expedients d'imposició i ordenació de contribucions 
especials i càlcul de quotes urbanístiques.
Elaborar informes tècnics en expedients d'imposició i ordenació de taxes.
Atendre les entrevistes concertades per a resoldre consultes dels ciutadans en 
l'àmbit de l'activitat urbanística.
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9. Exclusions: No formen part d'aquesta assistència
Realitzar aixecaments topogràfics.
Redactar  projectes o avant  projectes d'obres o serveis  de primer establiment 
reforma, gran reparació o d'edificació superiors a 50.000 € IVA exclòs.
Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució vinculada 
a projectes descrits en el paràgraf anterior.
Redactar  instruments  de  planificació  urbanística (PUOM, PP urbanístics  o de 
delimitació, PE o plans de millora urbana).
Actes  de  gestió  tributària  de  l'Impost  sobre  Béns  Immobles  i  Impost  sobre 
Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

10. Tècnic que prestarà l'assistència: De manera indiferent, arquitecte o arquitecte 
tècnic, sempre amb titulació adequada a la tasca concreta a realitzar.

11. Lloc de prestació de l'assistència:  Dependències i  oficines dels respectius 
Ajuntaments.

12.  Horaris:  El  tècnic  es  presentarà  en  el  seu  lloc  de  treball  a  l'Ajuntament 
respectiu a les 8 del matí i realitzarà la seva jornada de treball fins les 15.30 hores 
de la tarda. Cas que la prestació sigui en horari de tarda, la sortida del Vendrell en 
direcció al municipi serà a les 15 hores, per acabar la jornada a les 20 h. 

A diferència de quan el tècnic realitza la jornada completa diària en el municipi (7 
hores 30 minuts), en el cas que no esgoti la seva jornada diària a l'Ajuntament i, 
per tant, realitzi part la de jornada al Consell o en un altre ajuntament, el temps de 
desplaçament està inclòs dins de la seva jornada. 

13. Organització del treball: Dins la seva jornada de treball, els tècnics disposaran 
de temps suficient  per  organitzar  internament  el  seu  treball,   per  estudiar  la 
normativa  urbanística  dels  Ajuntaments  als  que  estan  assignats  i  fer  les 
avaluacions  internes  sobre  el  desenvolupament  del  servei.  Així  mateix, 
disposaran d'un màxim del  4% del  temps (6 hores/mes)  a la coordinació del 
servei en el Consell Comarcal. 

14. Consta en annex al conveni la planta de la distribució quinzenal de la jornada 
laboral, de manera que cada dia de la setmana correspongui la prestació a un 
ajuntament.

15. En relació a les condicions de treball, cal tenir en compte el Conveni col·lectiu 
i Acord del treball del Consell Comarcal del Baix Penedès. (per exemple, dret a 
jornada flexible, temps per esmorçar, dies de lliure disposició, assistir a accions 
formatives, permisos, etc.)

16. Els tècnics tindran dret a gaudir de les festes locals corresponents al municipi 
del Vendrell.

17. Els dies declarats festa oficial (estatal, autonòmica o local) no es prestarà 
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l'assistència. Solament en els ajuntament que tenen establerta una periodicitat 
quinzenal i en la mesura de les possibilitats, es procurarà compensar el dia festiu.

18. Sistema de determinació del cost de l'assistència:

COST FINAL DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA   =   A+B+C+D+E+F-G

D'on:

A = Sou a jornada completa d'un arquitecte, subgrup A1
B = Quota empresarial a la seguretat social arquitecte (33% retribucions brutes)
C = Sou a jornada parcial (33,33%) d'un arquitecte tècnic, subgrup A2
D = Quota empresarial a la seguretat social arquitecte tècnic (33% retribucions 
brutes)
E = Dietes per desplaçament dels tècnics als municipis
F = Costos indirectes 15% associats a la incorporació del personal a la plantilla 
CCBP (inclou pòlissa de responsabilitat civil professional).
G = Aportació a càrrec conveni Diputació-consells comarcals

19. Distribució de la dedicació entre els Ajuntaments:

Albinyana
15,00%
Banyeres
15,00%
Bonastre
7,50%
Bellvei
7,50%
Masllorenç
10,00%
Santa Oliva
30,00%
Montmell
15,00%

TOTAL
100,00%

20. Distribució del cost final de l'assistència entre els Ajuntaments:

OPCIO A: Distribució proporcional a la dedicació.
OPCIÓ B. En atenció a la diferent població dels municipis es creen 3 grups. 
1r. grup dels ajuntaments mitjans, que paguen en proporció directa a la dedicació: 
Albinyana, Bellvei i el Montmell
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2n.  grup: ajuntaments petits, que paguen en proporció directa a la dedicació amb 
una rebaixa del 30%: Bonastre i Masllorenç

3r.  grup dels  grans, que paguen en proporció  directa a la dedicació amb un 
increment  del  111,67%%,  compensatori  de  l'anterior  rebaixa):  Banyeres  del 
Penedès i Santa Oliva.

Tercer. Naturalesa del conveni

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de 
la  Llei  de  contractes  del  sector  públic.  Per  a  la  seva  interpretació  i 
desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per 
l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
una vegada entri en vigor.

2. El programa d'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic, en mèrits del qual es 
formalitza el present Conveni, s'integra en el pressupost de Consell Comarcal en 
el Servei número 16 anomenat “Assistència a la Gestió Local”.

Quart. Obligacions del Consell Comarcal

1. Incorporar el personal amb titulació professional adient adscrit a l'assistència 
tècnica urbanística en la seva plantilla de personal, amb la tipologia de vinculació 
a dalt indicada.

2.  Assumir  les obligacions socials  relacionades amb la  vinculació  funcionarial 
establerta.

3. A subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi  de 
manera adequada els danys patrimonials causats involuntàriament a tercers per 
fets derivats de l'exercici de l'assistència tècnica urbanística.

4. A mantenir informat els ajuntaments del desenvolupament del servei per mitja 
de la convocatòries periòdiques de la Comissió de Seguiment, la inclusió en la 
memòria anual del Consell Comarcal de dades globals del servei i el lliurament 
als ajuntaments de les seves dades respectives.

Cinquè. Obligacions dels Ajuntaments

1.  Facilitar  l’accés  a  tota  aquella  informació  necessària  per  poder  exercir 
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.
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2. Posar a disposició del servei una dependència adequada lliure de tota despesa 
(neteja, llum, aigua, climatització, etc.), en què hi haurà:
Mobiliari (taula de despatx, cadires, arxivadors, etc.).
Equips  d'ofimàtica  (telèfon,  ordinador,  impressora,  escàner,  connexió  internet, 
manteniment  i  seguretat  informàtica  o  participació  de  l'Ajuntament  al  conveni 
SITAC). 

3. Posar a disposició del tècnic el suport administratiu necessari per la eficient 
prestació de l'assistència, la gestió de l'agenda de citacions de les entrevistes 
sol·licitades per la ciutadania a càrrec de SAC municipal i altres elements que 
coadjuvin a la bona prestació.

4. A mantenir la delegació i assumir el compromís de permanència en el conveni, i 
en les obligacions econòmiques que se'n deriven, fins el  31 de desembre de 
2019. 

5. Abonar al Consell Comarcal la quota individualitzada que resulti  d'aplicar el 
sistema  de  distribució  entre  els  ajuntaments  del  cost  final  de  l'assistència, 
prèviament determinat d'acord amb el sistema a dalt previst. En annex al conveni 
consta el càlcul per un any natural.

Sisè. Gestió econòmica

1.  El  Consell  Comarcal,  d'acord  amb  les  dades  resultants  del  sistema  de 
distribució  de  les  quotes  resultants  del  cost  final  de  l'assistència,  emetrà  i 
notificarà  trimestralment  a  cada  ajuntament  el  document  d'ingrés  de  la  seva 
aportació.  L'ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos a 
comptar  des  de  la  recepció  de  la  notificació.   Transcorregut  aquest  termini, 
autoritza al Consell Comarcal a fer compensació de crèdits. 

2. Anualment es revissarà la variació del cost final de l'assistència tècnica, per 
mitjà de l'actualització de les previsions dels sus components (A a G) explicitats 
en el pacte segon.18 i s'actualitzaràn les quotes municipals resultants. 

Setè. Comissió de Seguiment

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i 
vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació  del  servei  per  tal  d’assegurar-ne  la  correcta  prestació,  així  com, 
proposar  les  mesures  necessàries  per  desenvolupar  i  complir  millor  les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

2.  A aquest  efecte cadascuna de les parts  designarà un representant  electe, 
personal directiu o gerencial,  sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
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reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

Vuitè. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes el 31 de desembre de 2019. 

2. El conveni pot ser objecte de pròrroga mentre estigui pendent la formalització 
d'un nou conveni de coordinació i cooperació amb la Diputació de Tarrragona, que 
hagi de substituir el signat el 13 de maig de 2016, i del qual se'n ha fet referència 
a l'expositiu del present conveni. En tot cas, la pròrroga no hauria de superar el 
30 de juny de 2020.

Novè. Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

L’acord entre les parts.
La demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal tindrà 
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 
El compliment del període de vigència 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per  qualsevol 
de les parts 

Desè. Arbitratge i jurisdicció

1.  En  cas  que  sorgeixin  dificultats  en  l’execució  del  conveni  motivades  per 
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió 
formal,  davant  una  Comissió  Arbitratge  integrada  pels  alclades  i  alcaldesses 
membres de la Permanent del Consell d’Alcaldes, el conseller comarcal delegat 
de  Suport  a  la  Gestió  Municipal  i  un  vicepresident  del  Consell,  que farà  les 
funcions  de  president  de  la  Comissió.  Si  l’Ajuntament  afectat  tingués  un 
representant en la Comissió així constituïda, aquest serà substituït per un altre 
alcalde  o  conseller  comarcal  nomenat  per  la  Presidència.  Aquesta  Comissió 
elevarà un informe a la Presidència del Consell i a l'Alcaldia o alcaldies, que les 
parts  es  comprometen  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  fixar  la  posició  de  les 
corporacions respectives en la controvèrsia.

2.  Les parts  procuraran responsablement que llurs  divergències no afectin  la 
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments. 
En  cap  cas,  basant-se  en  una  divergència  d’interpretació,  una  part  pot 
considerar-se habilitada per incomplir o ajornar les seves obligacions, en especial 
les de cofinançament.
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3. Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels 
jutjats contenciosos administratius de Tarragona.

I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en 
nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà 
als Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Segueixen signatures i fe pública del secretaris.”

JORNADA EFECTIVA DE  DEDICACIÓ  DISTRIBUCIÓ  JORNADA –  PLANTA 
ITERATIVA A DUES SETMANES
Vist l’informe de Secretaria de data 22 de juny de 2016 al respecte.

FONAMENTS JURÍDICS.
Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós 
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells comarcals prestar 
assistència tècnica als municipis que ho requereixin,  assegurar  l'establiment  i 
adequada prestació del serveis municipals en el territori de la comarca, tot tenint 
en compte les diferents necessitats dels municipis. 

L'article 14.4 del  text  refós de la Llei  d'Urbanisme de Catalunya,  aprovat  per 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, diu que les administracions públiques 
d'àmbit territorial superior al municipal han de prestar assistència tècnica i jurídica 
suficient als municipis que, per llur dimensió o manca de recursos, no puguin 
exercir plenament les competències urbanístiques que els corresponen.

En  data  13  de  maig  actual  es  va  signar  el  Conveni  per  a  la  coordinació, 
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals 
per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (exercicis 2016-19). En la 
clàusula cinquena d'aquest conveni, dedicada a Programes, àmbits i serveis, en 
el seu apartat 5.3, es diu que “els consells comarcal han de prioritzar i incloure de 
forma obligatòria, les accions incloses en els següents àmbits d'actuació: (...) 3. 
Àmbit  urbanístic:  informes  de  caràcter  tècnic  sobre  llicències  i  planejament”. 
Altrament, a l'apartat  5.5 de l'esmentada clàusula es diu que “els consells no 
podran incloure com actuació subvencionable les assistències i prestacions de 
servei que presta la Diputació en els següents àmbits (...) 5.5.1 Assistència bàsica 
(municipis  fins  10.000  habitats)  1.  Àmbit  jurídic:  Assessorament  ,  emissió 
d'informes i assistència legal preceptiva. “

Per tant, i d'acord amb l'anterior conveni, la coordinació de l'assistència municipal 
en  matèria  urbanística  es  distribueix  entre  la  Diputació  de  Tarragona,  que 
s'encarrega de l'assistència jurídica i els consells comarcals que s'encarreguen de 
l'assistència tècnica.
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Els  Ajuntaments  d'Albinyana,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  Bonastre, 
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència tècnica 
en matèria urbanística des del Consell Comarcal del Baix Penedès i, per aquest 
motiu, li delegaran les competències que d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, els corresponen com a pròpies, en 
els  termes  “conveni  de  col·laboració  per  a  l'assistència  tècnica  en  l'àmbit 
urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de 
la comarca”, que es transcriurà més avall. 

El  conveni,  com  instrument  de  cooperació  en  l'exercici  de  competències 
delegades entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual, 
regulat tant a la legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la 
sectorial. Entre d'altres a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local; art. 
150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108 i ss 
de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i   procediment  de  les 
administracions  públiques  de  Catalunya;  art.  47  i  ss  de  la  Llei  40/2015.  1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i article 303 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal 
recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  exclou  els 
convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.

D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords relatius 
a la transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així 
com  també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió. En el mateix 
sentit, l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim local.

En conseqüència, es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del següent 
acord:

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Bellvei al conveni de col·laboració 
per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix 
Penedès i diversos ajuntaments de la comarca, el text del qual s'incorpora com a 
annex al present acord

Segon.  Facultar  a l'  alcalde Sr.  Fèlix Sans Mañé per  a la signatura d'aquest 
conveni amb el consell Comarcal del Baix Penedès

Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n 
deriva per les arques municipals.

Quart. Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació 
conjunta  dels  acords  municipals  de  delegació  i  comarcal  d'acceptació  de  les 
competències municipals pròpies.
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Cinquè. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès,i a 
la Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials de Governació de la Generalitat 
de Catalunya.

Sisè.  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.

No hi  ha debat  sobre la  proposta i  tot  seguit  es votada pels  grups polítics 
presentats a l’acte en format de vot ponderat.

Vots a favor: onze; sis els del grup municipal de +Bellvei, un del grup municipal  
del PSC i 4 del grup municipal de CiU.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.

La proposta tal com s’ha transcrit es troba conforme per la Comissió Informativa i 
s’aprova per unanimitat.»

No es produeix debat sobre el tema.

Sotmès aquest punt a votació: 

Vots a favor: onze, sis dels Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Martín, Díaz, 
del grup municipal de + Bellvei, un de la Sra. Güell del grup municipal del PSC i  
quatre dels Srs. Sebé, Huerta, González i Salas del grup municipal de Ciu.
Vots abstencions: cap.
Vots en contra: cap.

Llegida la votació es troba conforme.
La proposta s’aprova per unanimitat.

4.  Aprovació  si  escau,  Reglament  de  participació  ciutadana  (Exp. 
2016/731).

Per la Comissió Informativa de 7/07/2016 es va aprovar el següent acord:

“ Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de juny de 2016 es 
sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per a aprovar el reglament de participació ciutadana.

Considerant l’esmentat informe de secretaria emès en data 23 de juny de 2016.

Atès  que  el  text  literal  del  reglament  municipal  regulador  de  la  participació 
ciutadana seria el següent:
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« REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR DE BELLVEI

Exposició de motius

La  participació  popular,  és  una  aposta  estratègica  i  estructural  de  l’Ajuntament  de 
Bellvei i ha de vertebrar les seves actuacions. 
Amb  aquest  reglament  l’Ajuntament  de  Bellvei  vol  fer  un  pas  decidit  cap  a  una 
democràcia participativa. La implicació dels Bellveiencs i Bellveienques en la política 
municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre 
anys. És per això cal avançar cap a un nou model en el què sigui el conjunt del poble 
els que prenguem les decisions clau en política municipal. 
Per  desenvolupar  aquest  model  de  democràcia  és  necessari  crear  una  certa 
institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana. 
Aquest  reglament a més,  ha de garantir  els drets dels ciutadans i  ciutadanes a la 
participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu. 

Ciutadans i ciutadanes de Bellvei

1. Es consideren ciutadans i ciutadanes de Bellvei totes aquelles persones que 
constitueixen el Padró Municipal d’habitants. 

2. Els  ciutadans  i  ciutadanes  majors  de  16  anys  que  formen  part  del  Padró 
Municipal  d’habitants formen part  del  Registre  de Participació  Ciutadana de 
forma automàtica. 

Processos de participació ciutadana: 

A. Òrgans de coordinació 

Consell de poble 

1. La Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació 
ciutadana del municipi de Bellvei. 

- El Consell de poble es crea a l’inici de legislatura i té una vigència de quatre 
anys. 

3. El  Consell  de  poble,  amb la  voluntat  d’aconseguir  el  màxim acord  polític  i 
social, estarà format per: 

- Totes les persones elegides com a membres del consistori 
- 1 representant de cada una de les entitats de Bellvei que estant inscrites al 

Registre Municipal d’Associacions. 
- 2 representants del poble. Que han de presentar candidatura, en el cas que hi 

hagi més de 2 candidatures s’escolliran per sorteig. De renovació obligatòria 
cada 4 anys. 

- Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran 
veu però no vot. 
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4. Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça al Consell de poble. 

5. Les funcions del Consell de poble són: 

a. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana 
b. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius. 
c. Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana 
d. Organitzar  el  procés  d’informació  i  reflexió  previ  a  la  celebració  d’una 

Assemblea  de  Poble,  una  consulta  popular,  una  Audiència  Pública  o  altres 
mecanismes de participació ciutadana. 

e. Difondre els resultats dels processos participatius.

6. Les decisions del Consell de poble es prendran, sempre que sigui possible, per 
consens entre tots els seus membres. Quan no s’arribi al consens es realitzarà 
una votació en la que cada representant, excepte els tècnics de l’Ajuntament, 
tindrà un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels 
assistents. 

7. Del  consell  de  poble  en  poden  sortir  sol·licituds  per  a  celebrar,  Consultes 
Populars, Assemblees de Poble i Audiències Públiques. 

B. Àmbits d’aplicació 

Els Plans Anuals de Participació - Pressupostos Participatius

2. El procés participatiu del Pla Anual de Participació s’ha de realitzar durant el 
mes de gener i febrer de cada any de legislatura. 

9. El  Ple  Municipal  ratificarà  la  metodologia  del  procés  que  s’acordarà  en  el 
Consell de Poble.

10. Durant el primer trimestre de cada any el Ple Municipal aprovarà un Pla 
Anual de Participació.

11. L’aprovació  definitiva  del  Pressupost  recaurà  sempre  en  el  Ple 
Municipal. 

C. Mecanismes

Assemblea de Poble 

12. Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del 
poble i entitats.

13. És un òrgan de presa de decisions prèvia informació i  reflexió de la 
ciutadania convocada pel Consell de poble. 
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14. La convocatòria de l’Assemblea de poble es farà per carta o mitjans 
telemàtics a tots els ciutadans majors de 16 anys especificant el tema a tractar.

7. Podran assistir a l’Assemblea de Poble totes les persones inscrites al padró.

16. La iniciativa de la convocatòria correspon al Consell de poble.

17. Prèviament a la celebració de l’Assemblea de poble cal un procés de 
difusió, informació i reflexió que serà coordinat des de la Consell de poble.

18. Una sessió de l’Assemblea serà presidida per un membre del consistori 
escollit per sorteig.

19. De cada sessió de l’Assemblea se n’elaborarà una acta. Aquest acta 
serà  elaborat  per  un  membre  del  consistori  escollit  per  sorteig  diferent  al 
president.

20. Totes les temàtiques que es portin  a l’Assemblea de poble s’han de 
sotmetre almenys als següents procediments, que poden desenvolupar-se en 
una mateixa sessió o en sessions separades: 

 exposició dels punts a tractar.
 debat lliure i igual. 
 emissió de decisions concretes. 

3. La  presa  de  decisions  es  considerarà  quan  siguin  aprovades  per  2/3  dels 
assistents i, per tant, s’hauran de rectificar pel ple del consistori. 

La Consulta Popular 

 L’Ajuntament  podrà  celebrar  consultes  ciutadanes  per  iniciativa  del  Ple,  a 
proposta  del  Consell  de  Poble,  a  proposta  de l’Assemblea de poble,  o  per 
petició ciutadana havent recollit un 10% (art.35.2.b Llei 10/2014) de signatures 
de ciutadans més grans de 16 anys. En aquest darrer cas caldrà presentar nom 
i cognoms, número de DNI i signatura. 

23. En tot cas, el Ple ratificarà la convocatòria d’una consulta ciutadana. En 
cas que la iniciativa no sigui ratificada pel Ple, caldrà exposar els motius de la 
denegació.

24. Correspon  a  l’Ajuntament  fer  els  tràmits  pertinents  perquè  es  pugui 
celebrar la consulta ciutadana. 

 Podran participar  en la  consulta ciutadana tots  aquells  ciutadans de Bellvei 
majors de 16 anys inscrits al padró, independentment de la seva nacionalitat. 

26. Es podran celebrar un màxim de 3 consultes ciutadanes en un mateix 
any, ampliable segons art.9 Llei 10/2014. 
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27. Una mateixa consulta ciutadana pot recollir diverses preguntes. 

28. En  cap  cas  una  consulta  ciutadana  pot  tractar  sobre  qüestions  que 
vagin en contra dels valors democràtics, ni tampoc sobre tributs i l’establiment 
de preus públics, ni sobre qüestions que ja hagin estat sotmeses a consulta 
ciutadana durant la mateixa legislatura.

29. La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, 
el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Les preguntes 
poden tenir dues o més respostes possibles.

30. El resultat de la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que 
la participació sigui com a mínim del 40% dels ciutadans majors de 16 anys. 
Quan la participació sigui inferior al 40% el resultat també haurà de ser pres en 
consideració. 

31. La  convocatòria  d’una  consulta  ciutadana  ha  de  comportar 
necessàriament  la  convocatòria  d’una  Audiència  Pública  i  unes  mesures 
d’informació  pública  garantides  per  l’Ajuntament  sobre  les  alternatives  en 
qüestió que permetin a tots els ciutadans i ciutadanes accedir a les propostes 
realitzades. 

L’Audiència Pública

32. Les sessions d’audiència pública són actes de lliure concurrència, que 
es faran amb l’objecte que les entitats i els ciutadans i les ciutadanes puguin 
rebre  oralment  de  l’equip  de  govern  informació  de  certes  actuacions 
politicoadministratives o puguin formular verbalment els seus suggeriments o 
propostes. 

33. Les sessions d’audiència pública podran ser informatives o de proposta 
d’acord. 

34. La  mesa  serà  presidida  per  l’equip  de  govern  i  els  tècnics 
corresponents. 

35. Els continguts de les sessions d’audiència pública hauran de referir-se a 
qüestions d’especial rellevància, d’interès ciutadà i limitar-se a l’àmbit de les 
competències municipals. 

36. L’Ajuntament convocarà sessions d’audiència pública per iniciativa del  
Ple, a proposta del Consell de Poble o per petició ciutadana havent recollit un  
10%,  de signatures  degudament  autentificades  de  ciutadans  més  grans  de 
setze anys.

Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana 

Dret a la informació 
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37. Els  ciutadans  i  ciutadanes,  ja  sigui  de  forma  individual  o  de  forma 
col·lectiva, tenen dret a ésser informats de l’activitat i els assumptes municipals 
d’una forma àmplia i objectiva, a accedir als arxius públics i a utilitzar tots els 
mitjans d’informació que l’Ajuntament estableixi en els temes i amb l’abast que 
determini la legislació general sobre la matèria i les ordenances. 

38. A fi  de  facilitar  la  màxima  informació  a  la  ciutadania,  l’Ajuntament 
exposarà  les actes de plens,  els decrets  d’alcaldia  i  els  documents que es 
derivin dels processos de participació ciutadana, no només al taulell municipal 
d’informació sinó també a la pàgina web del municipi. 

39. L’equip de govern és l’òrgan encarregat  de dictar la resolució de les 
sol·licituds i ho farà en el termini màxim de 30 dies. 

40. La informació es facilitarà en el format que sigui sol·licitat sempre i quan 
aquest sigui disponible; fent-se càrrec el sol·licitant dels costos materials del 
format sol·licitat. 

41. Tota  publicació  o  difusió  d’informació  es  farà  tenint  en  compte  la 
legislació vigent sobre protecció de dades. 

42. L’exercici del dret d’accés a la informació pública només es pot restringir 
en els termes que disposi la legislació. En cap cas l’Ajuntament pot denegar la 
informació per un altre motiu que no sigui el legal. 

43. Els ciutadans i ciutadanes, individual o col·lectivament, tenen dret a ser 
rebuts per l’Alcalde/essa i pels regidors i regidores de l’Ajuntament mitjançant 
cita prèvia.

44. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a assistir a les sessions del Ple 
Municipal i del Consell de Poble i a les audiències publiques.

45. Les convocatòries, amb la corresponent ordre del dia, dels Consells del 
Poble es trametran a les entitats i  persones que formin part  del  Consell  de 
Poble.

46. A fi  de  facilitar  la  màxima  informació  a  la  ciutadania,  l’Ajuntament 
publicarà almenys un cop cada 4 mesos el  Butlletí d’Informació Municipal 
explicant les accions de govern que s’estan duent a terme. 

47. El Butlletí d’Informació Municipal és un mitjà objectiu d’informació de 
tot l’Ajuntament. 

Dret de petició 

48. Totes les persones,  físiques o jurídiques,  individual  o col·lectivament, 
podran exercir el dret a petició mitjançant el qual podran formular sol·licituds en 
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temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions 
municipals.

49. La petició s’ha d’exercir per escrit i s’haurà de resoldre en els terminis 
establerts per la legislació vigent. Es pot exercir per qualsevol mitjà escrit, ja 
sigui  en  suport  paper  o  electrònic,  sempre  que  permeti  acreditar  la  seva 
autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el 
lloc, la data, l’objecte i el destinatari de la petició. 

50. En el cas de les peticions efectuades per correu electrònic, l’Ajuntament 
podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat. 

Dret de proposta 

51. Tots  els  ciutadans  i  les  ciutadanes  tenen  dret  a  formular,  propostes 
d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local. El 
destinatari o la destinatària de la proposta informarà el signatari sobre el curs 
que pensa donar a la proposta. 

52. La proposta s’ha d’exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport 
paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha 
d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc o el mitjà triat per a 
la pràctica de les notificacions, l’objecte i el destinatari de la petició. 

53. En  el  cas  de  les  propostes  efectuades  per  correu  electrònic, 
l’Ajuntament  podrà  prendre  les  mesures  necessàries  per  verificar  la  seva 
autenticitat. 

54. En cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en algun 
Ple Municipal; un cop tractada la qüestió, s’enviarà al seu autor en el termini  
màxim de 30 dies una còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així 
mateix, es podrà requerir la presència de l’autor/a perquè l’expliqui i la defensi. 

Torn obert de paraula en els Plens Municipals 

55. Al  final  de  cada  sessió  d’un Ple  Municipal  s’obrirà  un torn  obert  de 
paraula per tal que els ciutadans i ciutadanes assistents al Ple puguin realitzar 
els comentaris o les preguntes que considerin pertinents.

56. Correspon a l’Alcalde/essa moderar aquest torn obert de paraula. 

La participació de les associacions 

El Registre Municipal d’Associacions 
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57. Es  crearà  un  Registre  Municipal  d’Associacions  amb  l’objectiu  de 
permetre a l’Ajuntament de Bellvei conèixer el nombre d’associacions que hi ha 
al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l’efecte de possibilitar una 
política municipal del foment de l’associacionisme subvencionant si s’escau les 
activitats que duen a terme en benefici del municipi. 

58. L’Ajuntament reconeix com a associacions ciutadanes aquelles inscrites 
en el Registre Municipal d’Associacions. 

59. Podran  formar  part  del  Registre  Municipal  d’Associacions  aquelles 
associacions que, estiguin vinculades al municipi de Bellvei en la seva acció. 

60. Les associacions que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a 
l’Ajuntament aportant la següent documentació:

a. Escrit de sol·licitud 
b. Nom de l’Associació 
c. Representant i portaveu 
d. Adreça i telèfon de contacte, i correu electrònic en el seu cas. 
e. Nombre de socis 
f. Còpia dels estatuts 
g. Nombre  de  registre  al  Registre  General  d’Associacions  o  al  registre 

d’Associacions Esportives de la Generalitat. 
h. Breu descripció dels objectius, la finalitat  i  les activitats desenvolupades per 

l’associació. 

61. L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès.

62. Una mateixa persona no podrà ser el representant i portaveu de més 
d’una associació. 

63. No  seran  admeses  en  el  Registre  Municipal  d’Associacions  aquelles 
associacions amb un òrgan directiu que no sigui escollit  democràticament ni 
aquelles associacions que tinguin objectius contraris valors democràtics i  de 
respecte a l’aliè amb independència del seu origen.

64. La voluntat del Registre és identificar el teixit associatiu de la societat 
civil  del  municipi.  Per aquest  motiu no formaran part  del  Registre Municipal 
d’Associacions els  partits  polítics,  les agrupacions d’electors i  les coalicions 
electorals. 

65. Les  dades  del  Registre  Municipal  d’Associacions  són  públiques  i 
s’actualitzaran si s’escau durant el primer trimestre de cada any.

66. Les  associacions  inscrites  tindran  l’obligació  de  notificar  al  Registre 
qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi.  L’Ajuntament 
podrà  requerir  a  les  associacions  per  conèixer  el  seu  funcionament,  el 
pressupost i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions 
municipals. 
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67. Causaran  baixa  en  el  Registre  Municipal  d’Associacions  aquelles 
associacions que:

a. No  actualitzin  les  seves  dades  anuals  quan  l’Ajuntament  els  ho  requereixi 
expressament i no hagin atès aquest requisit. 

b. Perdin la condició per la qual van accedir al Registre. 
c. Es dissolguin per qualsevol motiu. 

El dret d’intervenció oral en els plens municipals 

68. L’Ajuntament reconeix  el  dret  d’intervenció oral  en relació amb algun 
punt de l’ordre del dia del Ple municipal a entitats i associacions inscrites en el  
Registre  Municipal  d’  Associacions,  a  través  d’un  representant,  per  tal  de 
permetre  que  aquestes  incideixin  d’una  forma  més  directa  en  la  presa  de 
decisions dels òrgans municipals. 

69. Podran fer ús d’aquest dret aquelles entitats i associacions que tinguin 
interès directe o estiguin directament afectades pel contingut del punt de l’ordre 
del dia en el qual desitgin intervenir. 

Ajuts econòmics 

70. En  la  mesura  de  les  possibilitats  econòmiques  municipals  en  cada 
exercici,  l’Ajuntament  fomentarà  l’existència  de  les  entitats  ciutadanes 
atorgant-los ajudes econòmiques. 

71. Els requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals seran: 

a. Que  l’entitat  estigui  inscrita  en  el  Registre  Municipal  d’Associacions  de 
l’Ajuntament de Bellvei i que compleixi els requisits de la convocatòria. 

b. Els criteris dels ajuts s’establiran per part de l’Ajuntament i es farà en relació 
amb la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat ciutadana, la 
capacitat econòmica de les entitats i els ajuts que reben d’altres instàncies i 
amb disponibilitat pressupostària/econòmica de l’Ajuntament. 

72. Les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions 
podran quedar excloses del pagament de les taxes relatives a l’expedició de 
certificats  i  còpies  de  documentació  municipal  si  així  ho  determinen  les 
ordenances fiscals corresponents i la legislació vigent ho permet. 

Deures de les associacions 

73. Les associacions municipals tindran a més dels drets reconeguts en aquest 
Reglament els deures següents: 

a) Deure de participar en òrgans de participació ciutadana del municipi que 
siguin del seu àmbit. 
b) Deure de promoure la convivència cívica i democràtica. 
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c) Deure de fomentar el civisme a l’espai públic: instal·lacions, equipaments, 
mobiliari urbà, etc. 
d) Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 
e) Deure de respectar i complir el que s’estableix a la Normativa d’espais i béns 
municipals.»

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut  
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 178 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, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis de les entitats locals. 

A la Comissió Informativa, es proposa:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  reglament  municipal  regulador  de  la 
participació popular a Bellvei.

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,  en  un  dels  mitjans  de  comunicació  escrita  diària  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 al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe 
de documents relacionats amb aquest assumpte.»

No hi  ha debat  sobre la  proposta i  tot  seguit  es votada pels  grups polítics 
presentats a l’acte en format de vot ponderat.

Vots a favor: 7, sis del grup municipal de +Bellvei,  1 del grup municipal del  
PSC.
Abstencions: 4, les del grup municipal de CiU.
Vots en contra: cap.

La proposta tal com s’ha transcrit es troba conforme per la Comissió 
Informativa i s’aprova per majoria absoluta.»

Obert debat sobre el tema la portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell 
considera que l'instrument que es planteja és adequat per la participació en 
general de la ciutadania (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
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El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta considera que la proposta és 
bona  però  que  en  tot  cas  no  hauria  de  soscavar  les  competències  dels 
representants municipals (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
La regidora Sra. Carolina Granado Pleguezuelos considera que és una eina 
que  millora  la  participació  democràtica  (per  més  informació  escoltar  l'àudio 
adjunt).
Acaba la deliberació la proposta tal i com s'ha plantejat es sotmet a votació.

No produint-se més debat sobre el tema la moció tal i com s'ha presentat es 
sotmet a votació.

Vots a favor: set, sis dels Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Martín, Díaz, del 
grup municipal de + Bellvei, un de la Sra. Güell del grup municipal del PSC.
Vots abstencions: quatre, dels Srs. Sebé, Huerta, González i Salas del grup 
municipal de Ciu.
Vots en contra: cap.

Llegida la votació es troba conforme.
La proposta s'aprova per majoria absoluta.

5.  Moció  declaració  Baix  Penedès  com  a  territori  i  societat  en  greu 
situació d’emergència social i econòmica. (Exp. 2016/849).

L’alcalde presenta la següent moció al Ple:

« La crisi econòmica que va començar a finals dels 2000s, encara és fortament 
present avui dia. Tot i que avui dia i per efecte miratge que ofereixen les dades 
massa agregades o agregades d’una certa manera, molts creuen que estem 
començant a sortir de la crisi; aquesta premissa és un exemple quasi perfecte 
de l’anomenada fal·làcia ecològica. Aquesta crisi, com totes, no afecta d’igual 
manera ni a les persones ni als territoris; això fa que hi hagi territoris i societats, 
que per la raó que sigui, siguin més vulnerables a escenaris de crisi i/o tinguin  
poder per reivindicar-se i sortir endavant satisfactòriament. En aquest escenari, 
el Baix Penedès és clarament una comarca que no s’està sortint.

La nostra comarca i  els  seus municipis ja  fa massa anys que tenen dades 
macroeconòmiques, d’atur, socials...molt dolents i amb una clara tendència cap 
a la no millora a  curt i mig termini. Tot i això demostra que malgrat els esforços 
que  es  realitzen  des  del  territori  (limitats  per  endeutaments  i  la  manca  de 
recursos) la nostra realitat social, econòmica i territorial requereix d’un decidit  
pla de xoc per a poder fer que ens en puguem sortir. Per què el Baix Penedès  
està  decidit  a  sortir-se’n  però  necessita  una  ajuda  excepcional  per  part  de 
tothom que se la pugui oferir.
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Aquesta dificultat es deu en gran part en que el principal motor econòmic de la 
nostra  comarca  va  ser  la  construcció  i  que  vam  esdevenir  una  comarca 
dormitori, convertint-se en un reservori de ma d’obra pera les zones productives 
de Catalunya. Cal trencar aquesta visió, cal que el Baix Penedès pugui crear 
feina també i cal que sigui un lloc on interessi crear feina i prosperitat. Cap 
territori o de país ni cap projecte de futur pot menysprear al potencial de cada 
zona i el Baix Penedès per la seva situació i per ésser el nus de comunicacions 
de Catalunya, en té de molt. Podríem per exemple, esdevenir el referent de 
l’arc Mediterrani en formació professional tenint-ne el major campus d’aquest 
tipus d’ensenyament que és en gran part la base de l’èxit socioeconòmic dels 
països més desenvolupats d’Europa.

Models exitosos de que poden fer les institucions superiors per intentar canviar 
una tendència negativa a territori n’hi ha a tota Europa. Tots aquests models 
s’han basat en buscar el progrés real i sostenible de la societat i l'economia de 
la zona, però sobretot s’han basat en reconèixer l’excepcionalitat de la zona. Si 
el  Baix  Penedès encara  no ha assolit  els  estàndards previstos,  cal  que es 
retorci les polítiques per aconseguir-ho, i això vol dir fer polítiques excepcionals.

Finalment,  cal  dir  que a  diferència  del  que  pot  passar  amb les  catàstrofes 
naturals  (Real  Decreto  307/2005),  les  situacions  d’emergència  social  i 
econòmica no tenen una legislació clara que permeti començar a treballar per 
canviar  aquesta  dinàmica,  es  per  això  i  en  previsió  a  futurs  escenaris 
d’emergència d’origen no natural que cal que la nostra legislació no permeti  
que es pugui tenir la mateixa inacció de les institucions superiors que ha patit el  
Baix Penedès en aquests anys.

Vist aquests arguments, es sol·licita al ple de l’Ajuntament de Bellvei acordar:

Primer.-  Demanar a les institucions superiors que declarin a la comarca del 
Baix Penedès i als seus municipis com a territoris i societats en greu situació 
d’emergència social i econòmica, per a un termini no superior als 5 anys.

Segon.- Demanar a les institucions superiors, juntament amb tots els actors de 
la  societat  baix  penedesenca,  la  redacció  i  programa  d’execució  d’un  pla 
excepcional d’actuació per a que la comarca del Baix Penedès pugui començar 
a sortir de la crisi amb un projecte sostenible.

Tercer.-  Demanar  a  les  institucions  superiors  la  creació  d’una  partida 
extraordinària,  i  compromís  d’incorporació de les  partides necessaris  en  els 
diferents àmbits per encetar les accions que s’acordin dins del pla excepcional 
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d’actuació del punt 2.

Quart.-  Demanar  a  les  institucions  superiors  legislar  adientment  per  a 
institucionalitzar  la  declaració  de  territoris  i  societats  en  greu  situació 
d’emergència  social  i  econòmica  i  les  línies  d’actuació  pertinents.  Utilitzar 
l’experiència baix penedesca com a model.

Cinquè. Donar compte dels acords a la resta d’ajuntaments de la comarca del 
Baix  Penedès,  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  a  la  Diputació  de 
Tarragona, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern 
d’Espanya i a les Corts Espanyoles.»

Obert debat sobre el tema, la portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell 
manifesta la seva conformitat amb la proposta derivant tot seguit el debat sobre 
els llocs de treball  que ha pogut crear CIMALSA. Tots els grups municipals 
prenen la paraula per debatre sobre CIMALSA (per més informació escoltar 
l'àudio adjunt).

La moció tal i com s'ha plantejat es troba conforme i s'aprova.
Tot s'aprova per unanimitat.

6.  Precs i preguntes.

El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta planteja els següents precs i  
preguntes sobre:
- Neteja viaria (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
- Contenidors i recollida d'escombraries ((per més informació escoltar l'àudio 
adjunt).
- Brutícia al camp de futbol i altres indrets ((per més informació escoltar l'àudio 
adjunt).
- La regidora Sra. Sebé del grup municipal de CiU,  demana què es planteja fer  
sobre el  tema de la gimnàstica rítmica ((per més informació escoltar l'àudio 
adjunt).
- La regidora Sra. Sebé del grup municipal de Ciu planteja que no es pot jugar a 
futbol set i que la quitxalla s'ha de desplaçar al quadrat (per més informació 
escoltar l'àudio adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta demana perquè no s'han fet  
cursets a la piscina municipal (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta demana com es troba la  
compra de desfibril·ladors (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta demana si es pot explicar 
com es va fer la selecció de les persones que havien de treballar a la piscina 
municipal aquest estiu i que depenien de l'empresa que presta el servei (per 
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més informació escoltar l'àudio adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta demana sobre la situació 
que es preveu pel proper curs escolar pel que fa al tema de l'acollida de la 
quitxalla (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
-  El  portaveu del  grup municipal  CiU demana el  motiu  de que el  rec de la 
jardineria  inundi  el  C/.  Santa  Oliva  i  el  C/.  Parellada  (per  més  informació 
escoltar l'àudio adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta fa el prec de que es reposi  
el mirall del C/. Montpeó (per més informació escoltar l'àudio adjunt).
-  El  portaveu  del  grup  municipal  de  CiU,  Sr.  Huerta  demana  perquè  s'ha 
comprat  una  nova  central  telefònica  (per  més  informació  escoltar  l'àudio 
adjunt).
- El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, demana si es constituirà la 
comissió de seguiment del serve d'aigua (per més informació escoltar l'àudio 
adjunt).
-L'Alcalde informa que ja s'han iniciat les obres de reparació del Poliesportiu 
(per més informació escoltar l'àudio adjunt).

Per últim s'informa a tota la corporació que en comissió informativa del dia 7 de 
juliol es va estimar adient que l'acta del ple vingués complimentada pel que fa 
al  debat  amb el  corresponent  arxiu  d'àudio  i  que aquest  formés part  de  la 
mateixa de conformitat  amb el  previst  a  l'Art.  18.1 de la  Llei  40/2015 de 1 
d'Octubre de Regim Jurídic del Sector Públic.

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

Vistiplau

L’alcalde El secretari interventor  

Fèlix Sans Mañé
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