
 
Ajuntament de Bellvei

     A Bellvei, quan són les dinou hores del 
    dia 13 d’octubre de 2016, es reuneixen 
a la Sala de Plens de la Casa Consistori 
al els regidors que tot seguit es

relacionen; 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. Fèlix 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 Ordinari celebrat el dia 14 de juliol de 
2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, Creació Servei Públic d’Ocupació (Exp. 2016/1203)
4.  Aprovació  si  escau,  Modificació  Ordenances  Fiscals  Municipals.  (Exp. 
2016/1111)
5. Aprovació si escau, Re-numeració de la via pública a l’edifici carrer Isabel 
Vilella, s/n. (Exp. 2016/554)
6. Aprovació si escau, Conveni d’ocupació entre Ajuntament i Consell Comarcal 
del Baix Penedès (Exp. 2016/597)
7. Aprovació si escau, Compte General any 2015  (Exp. 2016/664)
8. Aprovació si escau, Suplement de Crèdit 1/2016 (Exp.  2016/1351)
9. Aprovació si escau, Conveni Serveis Socials 2016-2019 (annex any 2016)  
(Exp. 2016/1098)
10. Precs i preguntes.

 

 

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



2. 

 



 
Ajuntament de Bellvei

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

 

 
3. Aprovació si escau, Creació Servei Públic d’Ocupació (Exp. 2016/1203)
 

Es  presenta  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  6/10/2016  que 
literalment diu:

“« ANTECEDENTS DE FET

 

En data 14/09/2016 el Secretari va emetre informe sobre la Legislació aplicable 
i el procediment a seguir. 

En  data  15/09/2016,  van  finalitzar  els  treballs  de  redacció  de  la  Memòria 
justificativa,  el  Projecte  d'establiment  i  el  Reglament  per  a  la  prestació  del 
servei públic, de conformitat amb l'article 159 del Decret 179/1995.

En data 15/09/2016,  es va emetre informe d'Intervenció sobre els  aspectes 
econòmics de l'establiment del servei públic d' OCUPACIÓ.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable és la següent:

 

— L'article 128.2 de la Constitució Espanyola.

 

— Els articles 22.2.f), 49, 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local.

 

—  Els articles 245 i següents 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. 

 

—  Els articles 158 i  següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.

 

—  Articles  95  del  Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,  pel  qual 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim 
Local.

 

— Articles 30 a 36, 41 a 44 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova 
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el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

 

Atesos els antecedents, es considera que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple d'aquest Ajuntament procedeix a la seva presa en 
consideració,  de  conformitat  amb  allò  que  preveu  l'article  160  del  Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals, i l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de  
Bases del Règim Local.

 

Per tot això,es proposa el següent:

 

PRIMER. Aprovar  inicialment  l'establiment  del  servei  d'  OCUPACIÓ d'acord 
amb  la  Memòria  justificativa,  el  Projecte  d'establiment  i  el  Projecte  de 
Reglament que consten en l'expedient.

 

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de trenta 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial  
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, als 
efectes que els particulars i les Entitats, puguin formular les observacions que 
considerin convenients.

 

TERCER. Donar  audiència  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  al 
Departament d'ocupació de la Generalitat de Catalunya i  al  Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya per tal que en el termini de 15 dies 
presentin les al·legacions que estimin per convenient.»

 

QUART. Si  no  es  presenten  al·legacions  que  l’acord  d’aprovació  inicial 
esdevingui definitiu.

 

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: set; sis els del grup municipal de +Bellvei, un del grup municipal 
del PSC. 
Abstencions: quatre, 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.»
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Obert debat sobre el tema el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta 
manifesta  la  seva  conformitat  amb  la  implantació  del  servei  per  millorar  el  
foment de les empreses (per més informació escoltar àudio adjunt).

La  portaveu del  grup del  PSC,  Sra.  Güell,  manifesta  que la  implantació  ha 
seguit els corresponents tràmits burocràtics (per més informació escoltar àudio 
adjunt).

El  portaveu del  grup municipal  de CiU, Sr.  Huerta,  considera que també es 
milloraria  el  polígon  implementant  més  neteja.  L'alcalde  manifesta  que 
efectivament  li  consta  que  hi  ha  un  dèficit  de  llum  i  d'arranjament  de 
contenidors (per més informació escoltar àudio adjunt).

No  produint-se  més  debat  la  proposta  tal  i  com s'ha  transcrit  es  sotmet  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, Modificació Ordenances Fiscals Municipals.  (Exp. 
2016/1111)
 

Per la Comissió Informativa de 6/10/2016 es va aprovar el següent acord:

 

« Na Eva Maria Gómez López, Regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Bellvei, 
en  virtut  de  les  competències  que  la  legislació  vigent  m’atorga  sotmeto  a 
consideració del Ple el següent: 

 

Primer.- Adherir-nos a les ordenances tipus de la Diputació de Tarragona per 
l’any 2017 i següents.

 

Segon.- Modificar les següents taxes municipals:

 

2.15 Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs.
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S’actualitzen preus i abonaments de la piscina, quedant així el seu article 6.- 
Quota Tributària 

 

Art.6 Quota Tributaria

La quantia de la taxa es determina aplicant les següents tarifes:

 

Concepte                                                                       Tarifa

A) Piscines.

ENTRADA PUNTUAL

- Per entrada/ dia (+ 12 anys).......................................    3,50 € 

- Nens de 4 a 12 anys, per entrada/dia.........................    2,00 € 

 

ABONAMENTS.

TOTA LA TEMPORADA

- Per abonament temporada segons persones de la mateixa unitat familiar

          - una persona............................................ 50 € 

          - dues persones........................................  72 €  

          - tres persones..........................................  96 €

          - quatre persones..................................... 120 €

          - cinc persones........................................  148 €

- sis persones..........................................  170 €

 

MITJA TEMPORADA. 

Període 1 (des de l’Obertura fins al 31/juliol)

Període 2 (des de l’1 d’agost al tancament de la piscina)

- Per abonament temporada segons persones de la mateixa unitat familiar

          - una persona............................................ 30 €  

          - dues persones........................................  43 €  

          - tres persones..........................................  57 €  

          - quatre persones.....................................   72 €  

          - cinc persones........................................    89 €

- sis persones..........................................  102 € 
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10 ACCESSOS

- Abonament de 10 accessos (a partir de 12 anys)………….   30 €

-Abonament de 10 accessos (nens de 4 a 12 anys)..............   15 €

BONIFICACIONS (aplicables als abonaments d’estiu i de 10 accessos)

Majors de 65 anys -50%

Persones amb discapacitat reconeguda -50%

Infants menors de 4 anys GRATUÏT

 

Els menors de 12 anys han d’entrar acompanyats d’un altre usuari (major de 15 
anys).

 

Les  persones  que  no  estiguin  empadronades  a  Bellvei,  excepte  els 
empadronats a Castellet i la Gornal, pagaran un  15% més en les entrades i 
abonaments. 

 

Lloguer de tumbones 1,00 € diari amb una fiança de 1,00 € diari

 

 

2.17 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

S’afegeix un paràgraf en seu article 7.- Tarifa que diu el següent:

La quota de les taxes s’abonaran en el moment de la sol·licitud per part de 
l’interessat, en règim d’autoliquidació.

 

 

2.2 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

S’incorpora  l’apartat  n)  a  l’article  6è  de  la  Quota  tributària,  per  regular  les 
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inspeccions sol·licitades als Serveis Tècnics Municipals:

 

n) Taxa per inspeccions sol·licitades als Serveis Tècnics.........................32,00 €

 

Seguint  amb l’article  6.  La quota tributària,  en el  seu apartat  4).  es fixa un 
import de fiança per garantir la correcta gestió de les terres i runes; d’acord 
amb  la  disposició  addicional  primera  del  Decret  201/1994,  de  26  de  juliol, 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, segons el quadre adjunt:

1. Residus d’enderrocs i de la construcció: 12,02 €/m³ de residus previstos en 
el projecte, amb un mínim de 120,20 €.

2. Residus d’excavacions, 6€/m³ amb un mínim de 300,51 € i un màxim de 
24,040,48 €

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de 
residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents,  a aplicar 
sobre el pressupost total de l’obra:

* Obres d’enderrocament:         0,05€

* Obres de nova construcció:    0,05 €

* Obres d’excavació:                 0,025 €

  

En qualsevol  cas,  l’import  resultant  de l’aplicació  d’aquests percentatges no 
podrà  ser  inferior  als  mínims  o  superior  als  màxims  fixats  en  el  Decret 
201/1994, modificat pel Decret 1061/2001 de 12 de juny.

Estan  exemptes  de  prestació  d’aquesta  fiança  de  gestió  de  residus  les 
empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades 
de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector 
de la construcció de la qual sigui membre. També estan exemptes si la planta 
és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència. En qualsevol d’aquests 
supòsits  esmentats,  s’haurà  de  comptar  amb  la  corresponent  autorització 
municipal  i  acreditar  la  correcta  gestió  davant  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya quan aquesta així ho requereixi.

No resultat d’aplicació aquesta fiança per a la gestió de residus aquells que no 
siguin  considerats  com a destinats a  l’abandonament,  perquè hagin d’ésser 
reutilitzats  com a rebliment  per  a  una altra  obra o ús autoritzat.  En aquest  
supòsit  s’haurà  de  comptar  amb  la  corresponent  autorització  municipal  i 
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acreditar la correcta gestió davant  l’Agència de Residus de Catalunya quan 
aquesta així jo requereixi.

Les  fiances  constituïdes  per  garantir  la  correcta  gestió  de  residus  serà 
retornada  quan  s’acrediti  documentalment  que  la  gestió  s’ha  efectuat 
adequadament i la seva devolució serà subsidiària del retornament de la fiança 
de la llicència d’obres majors. En aquest sentit serà preceptiva la presentació 
en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, el certificat del 
gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

La devolució de les fiances es farà mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local,  prèvia  presentació,  dins  del  termini  atorgat,  de  la  documentació  que 
acrediti que s’han portat els residus als abocadors autoritzats. Quan l’interessat 
no acrediti que s’han portat els residus a un abocador autoritzat en el termini 
establert,  incomplint  les  determinacions  establertes  per  l’Administració  i 
l’Ajuntament procedeixi a la caducitat de l’expedient per inactivitat inputable a 
l’interessat, la fiança revertirà de forma automàtica, i sense cap més tràmit, a 
l’ajuntament per tal de procedir a l’execució subsidiària, independentment de 
les sancions que puguin aplicar-se d’acord amb el règim sancionador previst en 
el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 

 

Es fixa la Taxa mínima llicències urbanístiques,  en 32 €.

 

 

2.3 TAXA PER L’ATORGAMENT DE LES LLICENCIES DE LES ACTIVITATS 
SOTMESES AL REGIM D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL.

 

En el seu article 6, Quota tributària s’afegeix un apartat g) , que el seu redactat 
quedaria així:

 

g)  Per  la  tramitació  d’activitats  extraordinàries  o  puntuals  d’actes  lúdics, 
culturals i esportius:

 

0,2€/persona; segons l’aforament autoritzat

 

Les activitats realitzades per entitats sense ànim de lucre estaran bonificades 
en un 100%.
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2.4 TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

En el seu article 3r. es modifiquen els seus apartat a) i b)., quedant redactats de 
la següent manera:

 

Allà  on  posa:  a)  L’adjudicació  d’un  nínxol  es  farà  mitjançant  sorteig  en  el 
moment de fer la sol·licitud i abonar els drets, queda de la següent manera:

a) L’adjudicació d’un nínxol es farà mitjançant ordre correlatiu en el moment de 
fer la sol·licitud i abonar els drets 

 

Allà on posa b)  La concessió a perpetuïtat  només es pot transmetre a títol  
d’herència entre pares, conjugues i fills… s’elimina el concepte perpetuïtat.

 

 

2.5 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

 

Es modifica l’article 3r. Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, propietaris de 
solars,  habitatges  i  els  locals  comercials  o  industrials  situats  en  els  llocs, 
places, carrers i vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de 
propietari o d’usufructuari o fins i tot de precari.

2.  Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu  substitut  del  contribuent  el 
propietari de l’habitatge o local, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Quedant la redacció final de la següent manera:

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, que siguin els 
propietaris  registrals  dels  immobles,  els  habitatges,  els  locals,  les  naus,... 
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, i  
els titulars dels rebuts seran aquests.

2.  El  propietari  de  l’habitatge,  local,  nau,...podrà  repercutir,  si  s’escau,  les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Es modifiquen les quotes tributàries:

Recollida d’escombraries al nucli urbà 92 €
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Habitatges  ocupats  per  persones  majors  de  65 
anys i visquin soles

61 €

Recollida d’escombraries a Baronia del Mar 119 €

Bars i Restaurants 184 €

Hotels 1.488,12€

Oficines, Comerços, activitats Innòcues,

Cases Rurals................................ de fins a 75m2

150,00€

Oficines, Comerços, activitats Innòcues,

Cases Rurals............................. de més de 75m2

(Taxa  base:  150  €  +  2€  per  cada  m2 de  superífice  que 
superi els 75m2).

150,00 € + (2€/m2)

Parcs Industrials i activitats industrials 425,18 €

 

-  Els  immobles  no  destinats  a  habitatge  on  no s’hi  efectuï  activitat,  prèvia 
comunicació per escrit del titular de la propietat, tributaran la meitat de la quota 
que li  correspon,  si  la manca d’activitat  és durant tot  l’any;  en cas contrari,  
s’haurà d’abonar la tarifa corresponent.

Si  la  comunicació  de  baixa  es  realitza  durant  el  primer  semestre  de  l’any, 
aquesta tindrà efecte a partir del següent període de cobrament.

 

Tercer.- Acordar la ordenació i imposició de les ordenances fiscals següents:

 

2.18 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES PLURIDOMICILIÀRIES 
DE RECOLLIDA DE CORRESPONDÈNCIA A LA URBANITZACIÓ BARONIA 
DEL MAR.

 
Article 1. Fonament i naturalesa.
 
D’acord amb el que preveuen el s articles 15 a 19, i  en ús de les facultats 
concedides per l’article 57 en relació a l’article 20.4, del Reial Decret Legislatiu  
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2-2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Test Refós de la Llei Reguladora de les  
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Bellvei estableix la taxa per la utilització de 
les bústies pluridomiciliàries de recollida de correspondència en terrenys de 
domini public, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
 
Article 2. Fet imposable.
 
El  fet  imposable  de la  taxa el  constitueix  l’aprofitament  especial  del  domini 
públic local que es produeix per la utilització privativa, prèvia cessió demanada 
a l’ajuntament, de les bústies pluridomiciliàries per al dipòsit i recollida de la 
correspondència particular, situades en diferents terrenys de domini públic del 
terme municipal de Bellvei.
 
Article 3. Subjectes passius.
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents,  les persones físiques i  
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, 
que  sol·licitin  o  que  resultin  beneficiades  o  afectades  del  gaudiment  d’una 
bústia municipal per la recepció i recollida de correspondència.
 
Article 4. Responsables.
 
1.-Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’ordenança municipal.
 
2.-  La  derivació  de  responsabilitat  requerirà  que,  prèvia  audiència  de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària.
 
Article 5. Beneficis fiscals
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
Article 6. Quota Tributària.
 
CONCEPTE IMPORT EUROS

Cessió de la bústia 10,00 €

Manteniment anual   6,00 €

Per cada pany (bombi) de reposició   9,00 €

Còpies de claus   2,50 €

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

 
Article 7. Acreditament
 
La  taxa es  meritarà  quan s’iniciï  la  prestació  del  servei,  a  aquests  efectes, 
s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
 
Article 8. Període impositiu.
 
Quan la utilització de la bústia s’estengui a més d’un exercici, la meritació de la 
taxa te  lloc  l’1  de  gener  de  cada  any i  el  període  impositiu  comprèn  l’any 
natural,  o el període previst a la tarifa i  s’ha d’aplicar el  que determinen els 
apartats següents:
 
1.- Quan s’iniciï la utilització en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes 
anuals, s’ha d’abonar en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la 
quota integra. Si l’iniciï de la utilització té lloc en el segon semestre de l’exercici,  
s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
 
2.-  Si  cessa la  utilització  durant  el  primer semestre de l'exercici,  en cas de 
tarifes anuals, prèvia sol·licitud, s’ha de retornar la meitat  de la quota. Si el  
cessament té lloc en el segon semestre, n s’ha de retornar cap quantitat.
 
3.- Quan la utilització no s’autoritzi o no sigui possible per causes no imputables 
al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
 
 
Article 9.Regim de declaració i d’ingrés.
 
1.-  La  taxa  s’exigirà  en  règim  d’autoliquidació  mitjançant  l’expedició  del 
corresponent document, una vegada presentada la sol·licitud i efectuat l’ingrés 
de  la  taxa  corresponent  a  l’any  en  curs  a  les  arques  municipals.  Aquest 
pagament es podrà fer en efectiu o mitjançant transferència bancària.
 
2.- El pagament de la taxa per períodes successius, es podrà fer mitjançant 
domiciliació  bancària,  prèvia  sol·licitud  de  l’interessat.  En  aquest  cas, 
s’ordenarà  el  càrrec  al  compte  bancari  els  últims  deu  dies  del  termini  de 
pagament voluntari.
 
 
Article 10. Notificacions de les taxes.
 
En els supòsits de taxes per utilització continuades de caràcter periòdic, s’ha de 
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
corresponent als exercicis successius es notificara individualment.
 
Article 11. Infraccions i sancions.
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i de les sancions que 
en  relació  a  la  taxa  regulada  en  aquesta  Ordenança  resultin  procedents, 
s’aplicarà el que disposa la Llei 58-2003 de 17 de desembre, General Tributaria 
i la normativa que la desplega.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió de data xxxx,  entrarà en vigor  el  dia  següent  al  de la  publicació 
definitiva al BOP de Tarragona, fin a la seva modificació o derogació expressa.
 

 

2.19 TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTO TAXIS I  ALTRES VEHICLES DE 
LLOGUER

 

Article 1 Fonament i naturalesa.
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per  l’article 106 de la Llei  1/1983, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de la 
Llei 39/1988,  de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la llicència d’auto taxis i  altres vehicles de 
lloguer,  que  es  regirà  per  aquesta  ordenanza fiscal,  les  normes de la  qual 
s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
 
 
Article 2 Fet imposable.
 
Constitueixen  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  la  prestació  dels  serveis  i  la 
realització  de  les  activitat  que,  3en  relació  amb les  llicències  d’auto  taxis  i  
vehicles de lloguer a què fa referencies el Reglament aprovat pel Reial Decret 
763/1979, de març, s’assenyalen a continuació:
 

a)    Concessió i expedició de llicències.
b)    Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu 
atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
c)    Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, 
sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

 
 
Article 3 Subjecte passiu.
 
Estan  obligats  al  pagament  de  la  taxa  en  concepte  de  subjectes  passius 
contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix 
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l’article 33 de la Llei General Tributaria, següents:
 

1.    La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i expedició 
de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.
2.    El titular de la llicència, el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte 
de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres registres del qual  
es diligenciïn.
 
 

Article 4 Responasbles.
 

1.   Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte 
passiu les persones físiques i jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i  
39 de la Llei General Tributaria.
2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics,  els  interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i 
entitats en general, en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de 
la Llei General Tributària.

 
 
Article 5 Quota Tributaria.
 
La quota tributaria es determinara per una quantitat fixa assenyalada segon la 
naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent.
 
 Import

Epígraf primer: Concessió i expedició de llicències 155,51 €

  

Epígraf  segon:  Autorització  per  a  la  transmissió  de 
llicències

 

a) Transmissió “inter vivos” 155,51 €

b) Transmissions “mortis causa”  

1:- La primera transmissió de llicències a favor dels hereus 
forçosos

 

93,31 €

2.- Transmissions ulteriors de llicències 124,41 €
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Epigraf tercer: Llicències:  

Circulació vehicles de lloguer 31,10 €

 
 
Article 6 Exempcions i bonificacions.
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
 
 
Article 7. Acreditament.
 

1.  La  taxa  s’acredita  i  neix  l'obligació  de  contribuir  en  els  casos  que 
s’assenyalen en les lletres a), b) i c) de l’article 2n, en la data en què aquest  
Ajuntament concedeixi  o expedeixi  la llicència corresponent  o autoritzi  la 
seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.
2.  Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de 
diligenciament  de  llibre-registres,  la  taxa  s’acreditara  en  el  moment  que 
s’iniciï aquella prestació i s’entendrà a aquest efectes, que l’inici esmentat 
es produeix quan aquest se sol·liciten.

 
 
Article 8 Declaració en ingrés.
 
1.La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta 
es realitzaran a instancia de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicencies o autoritzades de què es tracti 
i  s’hagin  realitzat  els  serveis  sol·licitats,  totes  les  quotes  seran  objecte  de 
liquidació per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en 
el termini establert pel Reglament General de Recaptació.
 
 
Article 9 Infraccions i sancions.
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i  
següents de la Llei General Tributària.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió de data xxxx,  entrarà en vigor  el  dia  següent  al  de la  publicació 
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definitiva al BOP de Tarragona, fin a la seva modificació o derogació expressa.
 

 

A la  vista  de  la  proposta  i  vist  l’informe  emès  pel  Secretari-Interventor  al 
respecte, davant al Comissió Informativa, formulo la següent,

 

PROPOSTA:

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals, per l’any 
2017, d’acord amb la proposta presentada i que consta a l’expedient.

 

Segon.- Acordar l’ordenació i imposició de les següents Ordenances Fiscals, 
Taxa  per  la  utilització  de  les  bústies  pluridisciplinàries  de  recollida  de 
correspondència a la Urb. Baronia del Mar i la Taxa per la llicència d’auto taxis i 
altres vehicles de lloguer. 

 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, per 
tal que si s’escau es puguin presentar al·legacions.

 

Quart.-  Transcorregut  el  termini  d’exposició  pública,  en  cas  que  no  s’hagin 
presentat al·legacions, aquestes esdevindran aprovades definitivament. En cas 
contrari, les al·legacions presentades seran resoltes per l’òrgan competent.

 

Es publicarà l’annex del model tipus que contindrà tots els elements necessaris 
per  a  la  determinació  de  l’obligació  tributària  i  altres  elements  d’ordenació  
potestativa (elements substantius i formals dels beneficis fiscals), així com la 
regulació de les bonificacions potestatives acordades per l’Ajuntament.

 

Per la resta d’elements aquest Ajuntament es remet al model tipus d’ordenança 
aprovat per la Diputació de Tarragona.»

 

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: set, 6 del grup municipal de +Bellvei, 1del grup municipal del PSC.
Abstencions: quatre del grup municipal de CiU.
Vots en contra: cap.
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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 de CiU Sr. Huerta fa 
un  seguit  d'apreciacions  i  suggeriments  sobre  els  diferents  punts  de  les 
ordenances que es substancien en aquest debat. Sobre aquestes apreciacions 
i suggeriments; l'alcalde els va informant (per més informació escoltar àudio 
adjunt).

No produint-se més debat sobre el tema, la proposta tal i com s'ha presentat en 
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.

Abstencions: cap.

Vots  en  contra:  quatre,  dels  Srs.  Sebé,  Huerta,  González  i  Salas  del  grup 
municipal de Ciu.

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

5.  Aprovació si escau, Re-numeració de la  via pública a l’edifici  carrer 
Isabel Vilella, s/n. (Exp. 2016/554)

Es  presenta  el  dictament  de  la  Comissió  Informativa  de  6/10/2016  que 
literalment diu:

« ANTECEDENTS DE FET
 
Primer. En data 25 de maig, els veïns del bloc situat al carrer Isabel Vilella s/n 
(davant  granja  Can  Manlleva)  van  presentar  instancia  sol·licitant  que 
l'Ajuntament  numeres  l'edifici  a  la  via  pública,  doncs  el  fet  de  no  disposar 
d'aquest els hi origina importants problemes amb la correspondència.
 
Segon.  En  data  26/07/2016  i  mitjançant  provisió  d'Alcaldia,  es  va  sol·licitar 
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i del procediment a seguir.
 
Tercer. En informe de Secretaria de data 08/06/2016, es disposa que per la 
tramitació del expedient s'ha de realitzar informe de l'arquitecte tècnic municipal 
on es reculli la nova numeració del edifici, segons els criteris de 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 
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sobre gestió del padró municipal. 
 
Quart. En data 22/07/2016 l'arquitecte municipal emet el següent informe:
 
"INFORME DE L' ARQUITECTA MUNICIPAL

Mireia Barba Lloret, Arquitecta Municipal d'aquest Ajuntament
 

En compliment de la provisió d'Alcaldia, se sol·licitava informe d'aquests serveis 
en  relació  amb  l'expedient  de  renumeració  de  la  via  pública  C/  ISABEL 
VILELLA, S/N BLOC DAVANT LA GRANJA DE CAN MANLLEVA. Per tot això, 
s'emet el següent:

INFORME 

PRIMER. Realitzat  un  estudi  sobre  la  numeració  actual  de  la  via  pública, 
segons els criteris de 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, s'ha 
comprovat que aquesta no és correcta.

 SEGON.  Les raons que han fonamentat la petició de renumeració de la via 
pública  C/  ISABEL  VILELLA,  S/N  BLOC  DAVANT  LA  GRANJA  DE  CAN 
MANLLEVA, estan suficientment justificades perquè l'edifici no té numeració ni 
continuïtat amb carrer Isabel Vilella, al estar pendent de desenvolupar la UA-6 i  
no els hi arriba la correspondència.

TERCER.  Atès  l’anterior,  es  proposa  assignar-li  la  numeració  següent:  C/ 
Montserrat, 17. Per poder-la atorgar, prèviament s’ha de modificar la numeració 
de la finca amb referència cadastral 0666122CF8606F0001LZ, que actualment 
li correspon C/ Montserrat, 17 i passaria a ser C/ Montserrat 17 bis, donat que, 
en un futur quan es desenvolupi la unitat d’actuació UA-6 aquesta passarà a 
formar part del sistema viari en la seva major part."

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 
La legislació aplicable és la següent:
 
— Els articles 65, 75 i 77 del reglament de població i demarcació territorial de 
les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol.
 
— L'article 105.1 del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d'octubre.
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— L'article 222 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 
—  La resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es 
publica  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.
 
Atesos els antecedents, es considera que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb 
la legislació aplicable i el ple de l'Ajuntament procedeix a la seva aprovació, en 
virtut de l'article 105.1 del reglament del patrimoni dels ens locals  aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en relació amb l'article 222 del text refós de 
la Llei  municipal i  de règim local de Catalunya aprovat pel  decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.
 
Per això, es proposa a la Comissió Informativa el següent:
 
Primer.  Renumerar  l'edifici  situat  a  l'adreça carrer  Isabel  Vilella,  s/n  (davant 
granja Can Manlleva), per carrer Montserrat, 17.
 
Segon.  Renumerar  la  numeració  de  la  finca  amb  referència  cadastral 
0666122CF8606F0001LZ,  que  actualment  li  correspon  C/  Montserrat,  17  i 
passaria a ser C/ Montserrat 17 bis, donat que, en un futur quan es desenvolupi 
la unitat d’actuació UA-6 aquesta passarà a formar part del sistema viari en la 
seva major part.

 
Tercer. Notificar als interessats, a les administracions públiques interessades i a 
les entitats, empreses i organismes que prestin en el municipi serveis destinats 
a la col·lectivitat.
 

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, 6 del grup municipal de +Bellvei, 1 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.
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La proposta tal i com s'ha trasncrit es sotmet 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.

6.  Aprovació  si  escau,  Conveni  d’ocupació  entre  Ajuntament  i  Consell 
Comarcal del Baix Penedès (Exp. 2016/597)

Es  presenta  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  6/10/2016  que 
literalment diu:

« Vist l'acord d'aprovació de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre 
de 2016 del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bellvei i el Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a l'elaboració d'un pla estratègic comarcal en 
l'àmbit  del  desenvolupament  econòmic  local  i  d'ocupació,  per  tal  de 
presentar-se a la convocatòria 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i  
Família, que literalment diu:
 

"2016/597 Conveni d’ocupació entre l’Ajuntament i  el  Consell  Comarcal 
del Baix Penedès.

 
En  data  24/08/2016  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  informa  a 
l'Ajuntament  sobre  l'acord  que  es  va  adoptar  dels  dos  tipus  de  futures 
col·laboracions dins el projecte Pla Estratègic Comarcal que es vol dur a terme 
entre tots els Ajuntament de la comarca.
 
En Providència de l'Alcaldia es disposa que el  Secretari  de l'Ajuntament de 
Bellvei emeti informe al objecte de comprovar si el Conveni presentat per el  
Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  s'ajusta  a  la  legalitat.  L'informe  de 
Secretaria de data 26/08/2016 és el següent:
 

" INFORME DE SECRETARIA

En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació del conveni interadministratiu 
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta 
per nom "Conveni per la Elaboració d'un Pla Estratègic Comarcal en l'àmbit del 
desenvolupament econòmic local i d'ocupació 2017-2022".
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D’acord amb l’ordenat per Providència de l’ Alcaldia, al objecte de comprovar si 
el citat Conveni s’ajusta a la legalitat, emeto el següent:
 
INFORME
 
Antecedents
 
En el Art. 8 últim paràgraf del conveni podem llegir que es determina que ni les 
principals normes regladores del mon local, ni la Llei reguladora de les bases 
de regim local  (inclosa la  seva reforma de 2013)  no  fixen com a pròpia  la 
política d'ocupació.
 
En aquest sentit en remeto al meu informe de juny de 2016 que lliteralment diu:
 
"Francesc  Pros  Francesch,  secretari-intervetor  de  l'Ajuntament  de  Bellvei  a 
pres  coneixement  de  que  es  vol  crear  el  servei  d'ocupació,  a  petició  de 
l'alcaldia i de conformitat al previst a l'Art. 47 de la Llei 7/85 Reguladora de les 
Bases  de  Regim  Local,  on  s'indica  que  per  la  creació  de  nous  serveis  la 
competència correspon al Ple i es matèria de quòrum, emet el següent 
 
INFORME
 
Antecedents
Aquest Ajuntament, vol crear el servei d'ocupació a partir de l'actual sistema 
impropi de borsa de treball i encomanant la gestió del mateix a un professional  
especialitzat que en farà una gestió indirecte del servei
Legislació aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
-  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l'Administració Local (LRSAL).
- Decret 179/1995 pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
en els Ens Locals
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
 
El  "servei  d'ocupació"  caldria  emmarcar-lo  dins  del  que  es  coneix  com  a 
polítiques actives d'ocupació, matèria que es troba transferida a les Comunitats 
Autònomes.
És cert que des de mitjans dels vuitanta, les demandes de la ciutadania i la  
pressió  social  cap  als  ajuntaments,  en  un  context  de  crisi  econòmica,  van 
abocar  a  aquests  a  intervenir  des  de  la  perspectiva  del  mon  local  en  la 
promoció  de  l'ocupació,  transcendint  així,  els  límits  de  les  seves  pròpies 
competències. D'aquesta manera, i tot i que les entitats locals no han tingut,  
expressament,  competències en matèria  de polítiques actives d'ocupació,  la 
veritat  és  que  es  van  posar  en  marxa  diferents  accions  d'impuls  al 
desenvolupament local, al foment de l'ocupació i de formació, instrumentats , 
subvencionats o cofinançats per les administracions central  i  / o autonòmica 
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(agències  de  desenvolupament  local,  iniciatives  locals  d'ocupació,  tallers 
d'ocupació, escoles taller i cases d'oficis, accions d'orientació per a l'ocupació i 
assistència a l'autoocupació, creació d'empreses, cursos de formació, etc.) a la 
qual se suma el finançament dels fons europeus.
Aquesta tendència dels governs locals a promoure iniciatives per millorar el  
funcionament del mercat de treball en els seus territoris, va trobar empara legal 
en l'art. 25 de la LBRL que, en la redacció anterior a la LRSAL, establia que 
"per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, el 
municipi pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal ".
Amb  la  modificació  de  l'article  25  efectuada  per  la  LRSAL,  es  manté  la 
possibilitat  de promoure activitats  i  prestar  serveis,  però d'una manera més 
restringida, ja que aquesta possibilitat es circumscriu a "els termes que preveu 
aquest  article".  L'apartat  2  d'aquest  precepte  segueix  garantint  un  nucli  de 
competències municipals,  si  bé  apareixen dues diferències amb la  redacció 
anterior: 1) el llistat està referit a les competències pròpies dels municipis i, 2) 
desapareixen algunes de les matèries que incloïa el llistat i  apareixen altres 
noves,  sense que l'exercici  de polítiques actives sobre d'ocupació s'inclogui 
entre les matèries sobre les que els municipis exerciran competències pròpies, 
el que no vol dir que no puguin exercir competències.
L'article 7 de la LRBRL (en la nova redacció que en fa la LRSAL) classifica les 
competències  de  les  entitats  locals  en  tres  tipus:  competències  pròpies, 
competències delegades i competències que no són pròpies ni delegades.
Les  competències  pròpies  dels  municipis,  les  províncies,  les  Illes  i  altres 
entitats locals territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen 
en règim d'autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre la deguda 
coordinació en la seva programació i execució amb les altres Administracions 
Públiques. Són competències pròpies dels municipis, les referides a l'article 25 
de la LBRL, en la redacció de la LRSAL.
Cal assenyalar que la pròpia llei de règim local estableix que les competències 
pròpies dels municipis s'estableixen per llei formal, no només per la llei estatal  
bàsica  sobre  administració  local  pel  que,  prèvia  avaluació  de  la  seva 
repercussió econòmica per a les entitats locals, en principi qualsevol llei podria 
fixar competències pròpies.
Les  competències  delegades  són  les  que  amb  tal  caràcter  els  atribueixen 
l'Estat  i  les  comunitats  autònomes  mitjançant  una  disposició  normativa  (no 
necessàriament amb rang de llei) o un acord i s'exerceixen en els termes que 
estableix aquesta disposició o acord de delegació i amb subjecció a les regles 
establertes a l'article 27 de la LBRL, en la redacció de la LRSAL, i preveuran 
tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
Aquests acords o convenis de delegació haurien de formular tenint en compte 
les  garanties  de  pagament  establertes  a  l'article  57  bis  de  la  LBRL,  en  la 
redacció  de  la  LRSAL.  No  obstant  això  aquest  article  ha  estat  declarat 
inconstitucional i nul per Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 
2016 que ha entès que en incidir directament sobre les relacions financeres de 
l'Estat i les comunitats autònomes havia de tenir forma de llei orgànica (FJ 16).
Les competències diferents de les pròpies i de les delegades no necessiten ser 
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atribuïdes  ni  per  l'Estat  ni  per  les  comunitats  autònomes  i  només  poden 
exercir-se  per  les  entitats  locals  quan  concorrin  els  següents  requisits,  de 
conformitat amb el que disposa l'article 7.4 de la LRBRL , en la redacció de la 
LRSAL:
1) Quan no posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda 
municipal,  complint  els  principis  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera, i
2) No incórrer en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb 
una altra administració pública.
A aquests  efectes,  l'Ajuntament  precisarà  com  a  vinculants,  dos  informes 
previs:
a) De l'Administració competent per raó de matèria, la Comunitat Autònoma en 
aquest cas, en què s'assenyali la inexistència de duplicitats.
b)  De  l'Administració  que  tingui  atribuïda  la  tutela  financera  sobre  la 
sostenibilitat financera de les noves competències. A Catalunya, l'elaboració del 
referit informe correspondrà a la Conselleria d'Economia que te atribuïdes les 
competències en matèria de tutela financera sobre les entitats locals.
És precisament la clarificació de les competències de les entitats locals per 
evitar que aquestes exerceixin competències que no els corresponen quan no 
comptin  amb  el  finançament  suficient  per  a  això  o  quan  això  suposi  una 
duplicitat  amb  les  exercides  per  altres  administracions  públiques,  un  dels 
principals objectius de la LRSAL, com es dedueix de la seva pròpia exposició 
de  motius.  La  RSAL ha  redissenyat  el  model  d'atribució  competencial  als 
municipis establert en la LBRL, amb l'objectiu de clarificar les competències 
que  corresponen  a  les  Entitats  Locals,  evitant  duplicitats  administratives  i 
garantint els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i això 
amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis públics als ciutadans i evitar 
una mala gestió dels recursos públics.
Això implica que tota competència ha de tenir  un títol  jurídic  que habiliti  el  
municipi  a exercir-la,  el  que vindrà a determinar el  règim jurídic que li  sigui  
aplicable, i ha d'estar garantida la seva sostenibilitat financera.
A aquesta mateixa finalitat obeeix sens dubte la supressió de l'article 28 de la 
LBRL  que  contemplava  la  possibilitat  que  els  municipis  puguin  realitzar 
activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, 
en  particular,  les  relatives  a  l'educació,  la  cultura,  la  promoció  de  la  dona, 
l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient.
La constitucionalitat d'aquest model d'atribució competencial als municipis ha 
estat confirmada per la recent sentència del Tribunal Constitucional de 3 març 
2016  per  la  qual  es  resol  el  recurs  d'inconstitucionalitat  interposat  per 
l'Assemblea  d'Extremadura  contra  diversos  preceptes  de  la  LRSAL,  i 
específicament, en el que aquí interessa contra els apartats 3, 8 i 10 de l'art. 1 
que corresponen amb els arts. 7.4, 25 i 27 de la LBRL.
Per tant, caldrà entendre que després de l'entrada en vigor de la LRSAL (al 31 
de  desembre  de  2013)  les  entitats  locals  ja  no  podran  seguir  exercint 
competències que no els hagin estat atribuïdes ja sigui com a pròpies o com a  
delegades,  però  podran  seguir  prestant  altres  competències  sempre  que 
concorrin els requisits que estableix l'article 7.4 de la LBRL.
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Si un Ajuntament exerceix competències que no li han estat atribuïdes (bé com 
a pròpies o bé com a delegades) i  vol seguir exercint i  prestar els serveis i 
realitzar les activitats d'elles derivats, haurà de justificar que tal exercici no posa 
en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, complint  
els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que no incorre 
en  un  supòsit  d'execució  simultània  del  mateix  servei  públic  amb una  altra 
administració pública.
Per  a  això  ha  de  promoure  l'oportú  expedient  en  el  que,  necessàriament, 
s'inclouran:  1)  Un  informe  de  l'Administració  que  tingui  atribuïda  la  tutela 
financera, en què es posi  de manifest la sostenibilitat  financera de l'exercici 
d'aquestes  competències  per  part  de  l'Ajuntament  i  2)  Un  informe  de 
l'administració competent per raó de matèria en què s'assenyali la inexistència 
de duplicitats entre els serveis que, en exercici de la competència en qüestió, 
presta l'Ajuntament i els que presta l'Administració competent.
Tots dos informes són vinculants, per la qual cosa si del primer es dedueix que 
l'exercici de la competència en qüestió no és sostenible per a l'Ajuntament o del  
segon que existeix duplicitat en la prestació dels serveis, l'Ajuntament haurà de 
deixar d'exercir la competència en qüestió.
En  tot  cas  per  l'establiment  i  implantació  del  servei  s'haurà  de  procedir 
conforme a l'Art. 158 al 160 del Decret 179/1995 -ROAS.
També s'haurà de tenir en compte que el Consell comarcal del Baix Penedès, 
presta el servei d'ocupació per tots els municipis del seu àmbit territorial, el que 
podria plantejar una duplicitat del mateix. Es recomana així mateix demanar 
informe a aquest Ens Comarcal
 
CONCLUSIÓ:
 
El  nou  marc  legal  no  preveu  les  polítiques  actives  d'ocupació  com  a 
competència  pròpia  dels  ens  locals.  Tampoc  figuren  en  la  relació  de 
competències delegables per l'Estat o les comunitats autònomes (art.  27.3), 
encara que en aquest cas es dóna a entendre que no es tracta d'una llista 
tancada.
Segons el que assenyala anteriorment,  la creació del "servei d'ocupació" es 
podrà realitzar, bé com a competència delegada per la Comunitat Autònoma 
mitjançant una disposició normativa (no necessàriament amb rang de llei) o un 
acord i s'ha d'exercir en els termes que estableix aquesta disposició o acord de 
delegació i amb subjecció a les regles establertes a l'article 27 de la LBRL, bé 
com a competència impròpia, sempre que l'exercici d'aquesta competència no 
posi  en  risc  la  sostenibilitat  financera  del  conjunt  de  la  hisenda  municipal, 
d'acord  amb  els  requeriments  de  la  legislació  d'estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat  financera,  i  no s'incorri  en un supòsit  d'execució simultània del 
mateix servei públic amb una altra administració pública.
El que informo a els afectes oportuns.
Aquest informe pot cedir davant d'altre millor fonamentat en dret
 
Bellvei. 9 de Juny de 2016
El secretari
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Legislació aplicable
 
La legislació aplicable a l’assumpte es la següent:
 
- Els articles 7, 22.2.p), 25 a 27, 47.2.h), 116 bis i 57 de la Llei 7/1985, del 2 d’  
abril,  Reguladora de les Bases del  Règim Local,  en el  mateix  sentit  la  Llei  
municipal Catalana.
 
- L.O 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 
- Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
 
- Els articles 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
Examinada  la  citada  Legislació  i  el  conveni  de  cooperació  citat  en  matèria 
d'ocupació. El mateix es conforme amb l’ Ordenament Jurídic al respectar la 
legislació vigent.
 
Es  destaca  que  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  demana  de 
l'Ajuntament  de  Bellvei  que  sigui  un  col·laborador.  S'observa  que  aquesta 
col·laboració no tindrà cost econòmic..
 
Pel que fa a les polítiques d'ocupació cal informar:
 
Les competències pròpies del municipi són les que es detallen a l’article 25.2 
de la Llei 7/85 assumint l’Ajuntament aquelles competències delegades que es 
determinen a l’art. 27 de la Llei 7/85.
 
Havent-ne suprimit l’art. 28 de la Llei 7/85 segons l’art. 1.11 de la Llei 27/2013 
de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  en  harmonia  amb 
aquest antecedent el qui subscriu considera suprimit l’art. 71 del D.L 2/2003 del  
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya en aplicació de la 
D.A primera del mateix cos legal. 
 
La dinamització de polítiques d'ocupació no forma part de les competències 
pròpies ni delegades i per tant com a competència diferent o impròpia es pot 
desenvolupar, sempre que no es posi en risc la sostenibilitat financera de la 
Hisenda  Municipal  i  no  es  solapi  l’activitat  amb  activitats  que  es  puguin 
simultaniejar amb d’altres administracions públiques (Art. 7 de la Llei 7/85).
 
En  cas  de  que  la  Hisenda  Municipal  derivés  en  incompliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, deute públic o regla de despesa, en el marc del pla 
econòmic financer s’hauria de valorar el previst a l’article 116 bis de la Llei 7/85,  
essent un del motius d’anàlisis el servei del cas que ens ocupa.
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Pel que fa a la resta del conveni s’informa:
 
PRIMER. No és d’aplicació l’Art. 71.1 g del D.L 2/2003.
 
SEGON.  Aprovar el  conveni interadministratiu entre el  Consell  Comarcal del 
Baix  Penedès i  l’Ajuntament  de  Bellvei  que porta  per  nom "Conveni  per  la 
Elaboració  d'un  Pla  Estratègic  Comarcal  en  l'àmbit  del  desenvolupament 
econòmic  local  i  d'ocupació  2017-2022".  en  els  termes  que  figura  en 
l’expedient.
 
TERCER. Facultar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  per  a  la  seva 
publicació.
 
QUART. Ratificar el  conveni interadministratiu entre el  Consell  Comarcal del 
Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta per nom Jove Baix Penedès: 
Projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès., tal i com 
s’ha plantejat.
 
CINQUÈ.  Facultar  a  l’alcalde,  com  a  President  d’aquesta  Corporació  i  en 
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en l’ article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, per subscriure el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta per nom Jove Baix Penedès: 
Projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès, i  quants 
documents seguin necessaris a la seva execució.
 
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la anterior proposta,  
el  que  subscriu  informa,  en  compliment  de  l’article  54  del  Reial  Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  per  el  que s’aprova el  Text Refós de les 
disposicions  legals  vigents  en  matèria  de  Règim  Local,  que  dit  Dictamen 
s’adequa a la Legislació aplicable.
 
L’acord es de majoria absoluta.
 
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi pertinent."
 

Vista la consulta realitzada per el Secretari de l'Ajuntament al Consell Comarcal 
del Baix Penedès en relació a l'article 8è del Conveni de col·laboració sobre el  
Pla Estratègic Comarcal, i vist l'informe de Secretaria de data 29/08/2016, que 
és el següent:

"Francesc Pros Francesch, Secretari- Interventor de l'Ajuntament de Bellvei,

INFORMA

Que s'ha  sol·licitat  informe al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès sobre  el 
conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Bellvei i el CCBPdès , en matèria 
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econòmica i d'ocupació, essent la pregunta la següent:

"Que en pots interpretar el que es diu en la pròpia proposta de conveni en el 
Art. 8 últim paràgraf quan diu "Tot i   ni   les principals normes reguladores del 
mon local, ni la Llei reguladora de les bases de regim local  (inclosa la seva 
reforma de 2013) no fixen com a pròpia la política d'ocupació"..., pel que fa al  
municipi de Bellvei"
 
La resposta rebuda ha estat:

Per  tant,  l’Administració  local,  a  Catalunya,  és  competent  per  realitzar 
actuacions en matèria d’ocupació. En especial, a partir de la nova interpretació 
que fa la sentència del Tribunal Constitucional STC 41/2016, respecte l'article 
25.2,    sobre l'expressió “  en todo caso “  .  Així,doncs,  la interpretació a fer 
respecte l'article 25.2 és que els municipis exerciran competències pròpies, en 
els  termes  que  puguin  establir  les  Lleis  sectorials  estatals  i  autonòmiques, 
havent-ne  efectuat  una  redefinició  de  l'àmbit  material  per  LRSAL.  

La nova llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del  
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el seu article 14, diu el següent: “  
Les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya són: a) Per llur 
naturalesa,  el  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya,  les  administracions 
locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
de Catalunya. “
 
FI de l'article Vuitè.
 
Aquest redactat segurament és més aclaridor.
 
El que s'informa a els afectes oportuns."
 

Vist el Conveni de col·laboració que literalment és transcriu:

 

"CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  PER  A  L'ELABORACIÓ  D'UN  PLA 
ESTRATÈGIC  COMARCAL  EN  L'ÀMBIT  DEL  DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL I  D'OCUPACIÓ,  PER TAL DE PRESENTAR-SE A LA 
CONVOCATÒRIA  2016  DEL  DEPARTAMENT  DE  TREBALL,  AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIA
 
El Vendrell (Baix Penedès), 7 de setembre de 2016
 
 
REUNITS
 
La  Sra.  Eva  Maria  Serramià  i  Rofes,  presidenta  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 Vendrell.
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El Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç, amb seu al carrer Major, 
26 , 43720 L'Arboç.
 
El Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
amb seu a plaça de l'Ajuntament, 6 , 43711 Banyeres del Penedès.
 
El  Sr.  Fèlix  Sans i  Mañé, alcalde de l'Ajuntament  de Bellvei,  amb seu a plaça de 
l'Esglèsia, s/n , 43719 Bellvei.
 
La Sra. Agnès Ferré i Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, 
amb seu al carrer Major, 21 , 43717 La Bisbal del Penedès.
 
El  Sr.  Ramon Ferré  i  Solé,  alcalde  de l'Ajuntament  de  Calafell,  amb seu  a  plaça 
Catalunya, 1 , 43820 Calafell.
 
La Sra. Montserrat Carreras i Garcia , alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit, amb seu a 
carrer Major, 12 , 43881 Cunit.
 
El Sr. Jordi Marlès i Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, amb seu a 
plaça de la Vila, 1 , 43712 Llorenç del Penedès.
 
La Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament del Montmell , amb 
seu al carrer Major, 12 , 43718 El Montmell.
 
La Sra. Cristina Carreras i Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Oliva , amb seu 
al carrer Josep M. Jané, 13 , 43710 Santa Oliva.
 
El Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde de l'Ajuntament del Vendrell, amb seu a plaça 
Vella, 1 , 43700 El Vendrell.
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
 
Les persones a dalt  enumerades representen legalment els respectius ens locals i 
signen aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius adoptats per 
l'òrgan competent.
 
 
 
EXPOSEN
 

Primer. El  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució TSF/1695/2016, de 7 de 
juliol, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió 
de  subvencions  destinades  als  Programes  de  suport  al 
desenvolupament local. ( DOGC núm. 7160, de 12.7.2016 ).
 
Segon. Les  bases  reguladores  d'aquesta  convocatòria  són  les  que 
preveu  l'Ordre  EMO/258/2014,  de  5  d'agost,  modificada  per  l'Ordre 
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EMO/287/2014, de 25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014 )
 
Tercer. Els programes subvencionables són: 1) Programa de suport i 
acompanyament  a  la  planificació  estratègica.  2)  Programa  d'agents 
d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 3) Programa de suport als 
territoris amb més necessitat de reequilibri territorial i econòmic (projecte 
Treball a les 7 comarques). 
 
El capítol 2 de la EMO/258/2014, de 5 d'agost, regula el  Programa de 
suport i acompanyament a la planificació estratègica. 
 
A la base 28, apartat a) es concreta el tipus de projecte objecte d'aquest 
conveni:  elaboració  de  plans  estratègics  territorials  en  l'àmbit  del  
desenvolupament econòmic local i l'ocupació.
 
A la base 29, estableix el contingut que ha de tenir, com a mínim, el pla 
estratègic.
 
Quart. El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  finalitza  el  19  de 
setembre de 2016.
 
Cinquè. Durant  2015,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  en 
col·laboració amb els Ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit, Arboç, i 
amb el suport de la resta de municipis, ha desenvolupat una Diagnosi 
socioeconòmica i territorial del Baix Penedès.
 
De  la  Diagnosi  se'n  deriven  estratègies  i  àmbits  clau  d'intervenció 
ordenats en 8 línies diferenciades. Aquest és, doncs, el punt de partida 
compartit per totes les administracions del territori, que caldrà aprofundir 
durant un procés posterior de Planificació Estratègica.
 
Sisè. El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  acompanyat  pels 
ajuntaments de la comarca i amb el suport d'associacions empresarials 
amb  implantació  al  territori  i  empreses  consolidades  dels  diferents 
sectors  econòmics  de  la  comarca,  convenen  la  necessitat  d'iniciar 
aquest  2016  un  Pla  Estratègic  de  Desenvolupament  Econòmic  i  
Ocupació del Baix Penedès 2017-2022.
Setè. Un pla estratègic territorial és un exercici analític i prospectiu que 
aspira, bàsicament, a respondre dues qüestions: 1) quins han estat els 
factors  històrics  que  expliquen la  configuració  actual  del  territori,  els 
seus punts forts i les seves mancances, 2) com s'han d'implicar en el 
disseny  del  futur  comarcal  els  agents  urbans  (ciutadans,  empreses, 
institucions,  governs locals,  i  altres)  per a participar i  cooperar en la 
projecció del conjunt del territori de la comarca. 
 
L'any 2003, el CCBP va promoure la formulació del Pla Estratègic del 
Baix Penedès, amb horitzó el 2010. Dels 4 grups de treball, el segon es 
va dedicar a Empresa i Ocupació. De les vuit línies estratègiques, la 
cinquena pretenia la modernització de la base productiva, tot establint 
quatre objectius: 1r. Foment de les activitats econòmiques amb criteris 
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de sostenibilitat. 2a. Instal·lació de noves empreses que possibilitessin 
el creixement econòmic. 3r. Potenciar l'activitat terciària, i 4t. Consolidar 
la diversificació productiva.
 
A la  comarca  del  Baix  Penedès  tenim  altres  actuacions  de  Plans 
Estratègics d'àmbit local, així :
L'Ajuntament  del  Vendrell,  l'any  2011  va  aprovar el  Pla  director 
d’ocupació i promoció de l’activitat econòmica 2011-2014, actualització 
del seu antecedent de 2007. 
Enguany té previst promoure un Pla Director per la promoció econòmica 
del  Vendrell  2017-2020.  El  qual  compta  amb  el  suport  del  Consell 
Comarcal del Baix Penedès.
L'Ajuntament de Cunit  ha desenvolupat els següents estudis de caire 
estratègic  en  l'àmbit  del  foment  de  l'ocupació:  Projecte  estratègic  i 
operatiu  per  al  comerç  de  Cunit  (desembre  de  2002);  Programa 
d’orientació d’equipaments municipals (POEC 2008-12) (febrer de 2008) 
i  Pla  estratègic  de desenvolupament  del  Penedès Marítim (gener  de 
2012).
 
L’Ajuntament  de  l’Arboç,  té  aprovat  des  de  l’any  2010  un  Pla 
d’intervenció integral al nucli antic del municipi.
 
Vuitè. Competències  locals  en  matèria  de  foment  de  l'ocupació. 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix 
en el seu article 84 les competències locals. Diu en el paràgraf 2. “Els 
governs  locals  de  Catalunya  tenen  en  tot  cas  competències  pròpies 
sobre  les matèries següents,  en els  termes que determinin  les lleis” 
(lletra i) ... foment de l'ocupació”.
 
Llei estatal 56/2003, de 16, de desembre, d'ocupació, aclareix el marc 
competencial referent a la política d’ocupació i recull de manera directa 
una  menció  al  món local.  Seguint  les  recomanacions de  l’Estratègia 
Europea  d'Ocupació  (establerta  l'any 1997,  revisada  el  2002;  l'actual 
Estratègia de Creixement Europa 2020), es preveu una major atenció a 
la dimensió local per ajustar la política d’ocupació a les necessitats reals 
del territori. La Llei especifica que els serveis públics de les comunitats 
autònomes (de conformitat amb la Constitució, els estatuts d’autonomia 
i la Llei reguladora de les bases de règim local) hauran d’establir els 
mecanismes de col·laboració oportuns que incentivin la participació de 
les  corporacions  locals  en  l’execució  de  les  polítiques  actives 
d'ocupació.
 
Anterior a la Llei estatal és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya. En 
el  seu  article  2,  dins dels  principis  rectors,  estableix  els  principis  de 
subsidiarietat i  de participació. En el seu article 17 sobre instruments 
estratègics diu “4. Per a facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la 
integració  de  les  actuacions  ocupacionals  establertes  pel  Pla  de 
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, el Departament de 
Treball  ha de donar suport  a la  subscripció  de pactes territorials per 
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l’ocupació  entre  l’Administració  local  i  els  agents socials”.  Finalment, 
l'art. 21 sobre mesures de foment de l'ocupació diu: “En el marc de les 
mesures  de  foment  de  l’ocupació,  s’han  de  dur  a  terme  actuacions 
destinades  a  persones  en  situació  d’atur  consistents  a  facilitar 
contractacions laborals que els permetin iniciar, incrementar o adequar 
l’experiència laboral i la formació en el lloc de treball, i també qualsevol 
altre tipus d’ajut i de mesures de foment de l’ocupació, inclòs el suport a 
les  iniciatives  que  fomentin  el  desenvolupament  de  projectes 
empresarials o hi ajudin, i les iniciatives locals que possibilitin la millora 
de  l’ocupabilitat  dels  demandants  d’ocupació  i  que  n’incrementin  les 
oportunitats d’accés a l’ocupació.”
 
Per tant, l’Administració local, a Catalunya, és competent per realitzar 
actuacions  en  matèria  d’ocupació.  En  especial,  a  partir  de  la  nova 
interpretació  que  fa  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  STC 
41/2016, respecte l'article 25.2, sobre l'expressió “ en todo caso “ . Així, 
doncs, la interpretació a fer respecte l'article 25.2 és que els municipis 
exerciran competències pròpies, en els termes que puguin establir les 
Lleis  sectorials  estatals  i  autonòmiques,  havent-se  efectuat  una 
redefinició de l'àmbit material per LRSAL. 
 
La nova llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i 
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el seu article 14, diu el 
següent: “ Les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya  
són: a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,  
les administracions locals, i també les organitzacions empresarials i  
sindicals més representatives de Catalunya. “
 
Novè. En  consonància  amb  l'anterior,  el  Consell  Comarcal  i  els 
ajuntaments signataris estableixen la següent organització:
 
Promotors. Són entitats promotores les que signen aquest conveni i 
assumeixen les obligacions i les responsabilitats que s'hi estableixen: 
l'Ajuntament  de  l'Arboç,  l'Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès, 
l'Ajuntament  de  Bellvei,  l'Ajuntament  de  la  Bisbal  del  Penedès, 
l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de Llorenç 
del Penedès, l'Ajuntament del Montmell, l'Ajuntament de Santa Oliva , 
l'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
Col·laboradors. Són entitats col·laboradores d'aquest conveni la resta 
d'ajuntaments de la comarca que no són promotors i donen suport al 
projecte,  i  associacions  empresarials  amb  representació  al  Baix 
Penedès, i empreses rellevants i consolidades de la comarca que donen 
suport al projecte.
 
A tall  expositiu  i  sense  perjudici  de  la  regulació  establerta  a  la  part 
dispositiva  del  conveni,  els  diferents  nivells  de  participació  estan 
relacionats amb les obligacions assumides. 
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Els ajuntaments promotors, assumeixen el diferencial entre el cost del 
projecte i la subvenció del SOC. 
 
El  Consell  Comarcal  assumeix  la  presentació  de  la  sol·licitud,  la 
tramitació administrativa, la responsabilitat econòmica i comptable i la 
seva justificació davant  el  SOC, la  contractació dels treballs i  el  seu 
arxiu administratiu.
Per actuar de manera sincronitzada, s’establirà una Comissió de Treball 
(seguiment i coordinació), amb participació institucional i tècnica. En cas 
de conflicte, una Comissió d'Arbitratge intentarà salvar les dificultats.
 
Desè. Segons  l'article  15  del  Reglament  del  Programa  d'actuació 
comarcal, aprovat en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 
I  BOPT  84/1994),  el  Consell  Comarcal  exerceix  competències 
delegades per la Generalitat en matèria de promoció ocupacional.
 
Onzè. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de  règim  local  enumera  entre  les  formes  de  cooperació 
interadministratives el  conveni.  En el  mateix sentit,  l'art.  150 del  Text 
refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  que  es 
desenvolupa reglamentàriament en les art. 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. Finalment, els convenis i el seu procediment 
està regulat als art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de 
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals 
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. 

 
 
PACTES
 
 
PRIMER. Objecte del conveni
 
Aquest conveni té per objecte establir el marc jurídic de responsabilitats recíproques 
de les entitats signatàries,  dins dels diferents nivells de participació, en el  projecte 
“Elaboració d'un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix  
Penedès 2017-2022”, dins del Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica, de la convocatòria per 2016.
 
Segons Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, ( DOGC núm. 7160, de 12.7.2016 ), 
essent  les  bases  reguladores  d'aquesta  convocatòria  les  que  preveu  l'Ordre 
EMO/258/2014, de 5 d'agost (DOGC núm. 6683)
 
SEGON. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Penedès
 
El Consell Comarcal, a la vista de la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 
, es compromet a:
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Estar en condicions d'obtenir la condició d'entitat beneficiària (base 3).
 Complir  les  obligacions  generals  de  les  entitats  beneficiàries  de  les 
subvencions establertes a l'Ordre (base 4).
No subcontractar tercers, en el sentit establert a la base 8.3 de l'Ordre.
 Presentar  dins el  termini  la  sol·licitud  i  tota  la  documentació  establerta 
(base 9), inclosa la memòria (base 30).
 Respectar els terminis d'execució (iniciació i  finalització)  establerts a la 
base 15 de l'Ordre, inclosa la tramitació anticipada (base pressupostària 33 del 
Consell). Això no obstant, la fase de licitació no començarà fins que el crèdit  
pressupostari tingui la consideració de disponible.
 Formalitzar la renúncia (base 21) posat cas que l'import de la subvenció 
atorgada  pel  SOC,  en  resoldre  la  convocatòria  EMO258/2014,  sumada  a 
l'aportació màxima prevista en aquest conveni pels ajuntaments promotors, fos 
insuficient per atendre les despeses de contractació del servei, atès que les 
bases de l'esmentada Ordre no preveuen la possibilitat de reformulació de la 
sol·licitud  (art.  27  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de 
subvencions).
Contractar el servei en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Pagar el proveïdor els serveis efectivament realitzats, de manera correcte, 
dins del termini legal establert.
Participar en les actuacions de seguiment, assistència tècnica i avaluació 
organitzades  pel  SOC,  inclòs  el  lliurament  d’indicadors  amb  la  periodicitat 
establerta (base 17).
Justificar davant el SOC la subvenció rebuda, mitjançant l’elaboració de la 
documentació tècnica (segons estableix la Guia de prescripcions tècniques) i 
econòmica  (memòria  econòmica),  amb  el  lliurament  de  documentació 
comptable de base (factures i transferències)
Donar publicitat de les subvencions, d’acord amb el que estableix la base 
24.2 de l’Ordre.

 
 
 
TERCER. Obligacions dels ajuntaments promotors
 
 
Tenen  la  consideració  d'ajuntaments  promotors,  aquells  ajuntaments  que  signen 
aquest conveni.
 
I  que  són  :  l'Ajuntament  de  l'Arboç,  l'Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès, 
l'Ajuntament  de  Bellvei,  l'Ajuntament  de  la  Bisbal  del  Penedès,  l'Ajuntament  de 
Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, l'Ajuntament del 
Montmell, l'Ajuntament de Santa Oliva i l'Ajuntament del Vendrell.
 
De manera mancomunada, a la vista de l'Ordre EMO/258/2014, es comprometen:
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 Que en el  pressupost 2017 de cada ajuntament promotor existirà crèdit 
adequat  i  suficient  per  assumir  en  igual  quota,  l'import  que  se'n  derivi  de 
l'aplicació de la següent fórmula de càlcul de repartiment :

 
 
( Cost total projecte inclòs IVA - subvenció SOC ) 
______________________________________________ = Quota promotor
nombre ajuntaments signants conveni
 
 
Tots els ajuntaments promotors assumiran la mateixa quota.
 
Quan el Consell Comarcal del Baix Penedès rebi la resolució del SOC on hi consti 
l'import de la subvenció, s'aplicarà la fórmula anterior, i s'establirà la quota promotor. 

Pagament quota: a ingressar al Consell Comarcal del Baix Penedès en el 
termini màxim de 45 dies, a comptar des del moment que l'ajuntament promotor 
rebi la comunicació del Consell Comarcal en què se li comuniqui la quota. Si no 
es  realitzés  l'ingrés  en  el  termini  indicat,  s'autoritza  expressament  a  la 
compensació del mateix.

 
 En el  cas que l'ajuntament  promotor disposi  de servei  d'ocupació o de 
promoció econòmica amb personal propi: adscriure de manera fixa mentre duri 
aquest projecte un tècnic o tècnica amb perfil adequat i experiència suficient, i  
amb  la  dedicació  necessària  per  col·laborar  tècnicament  amb  el  Consell 
Comarcal i/o director de l'elaboració del Pla Estratègic Comarcal.

 
A aportar i compartir tota la documentació escrita (estudis, treballs, dades 
de  base)  disponible  en  l'Ajuntament  i  que  la  comissió  tècnica  consideri 
adequada a les finalitats del projecte.

 
A aportar i compartir l’experiència de què l’Ajuntament disposi en projectes 
similars.

 
 
QUART. Obligacions dels ajuntaments col·laboradors i tercers
 
Els ajuntaments del Baix Penedès que no són promotors i que es mostren favorables a 
aquesta iniciativa , tenen la qualitat d'ajuntaments col·laboradors. 
 
Els  ajuntaments  col·laboradors  són:  l'Ajuntament  d'Albinyana,  l'Ajuntament  de 
Bonastre, l'Ajuntament de Masllorenç, i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.
 
També en són col·laboradors, aquelles associacions empresarials amb presència al 
Baix Penedès, i empreses que, individualment, han fet arribar el seu suport al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a la realització d'aquest projecte, i estan disposats a 
col·laborar-hi.
 
Els  efectes  jurídics  de  l'adhesió  es  limiten  a  donar  suport  institucional  al  projecte 
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davant del SOC. 
 
El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  comunicarà  al  SOC  totes  les  adhesions 
rebudes.
 
 
CINQUÈ. Garanties en favor dels ajuntaments signants
 
 
Es constituirà una Comissió Tècnica d'Ocupació integrada per les entitats membres 
signatàries, la finalitat de la qual és la coordinació de les accions que duguin a terme 
en el programa. Els tècnics i tècniques respectius estaran en contacte permanent. Les 
convocatòries  de  la  Comissió  es  faran  a  petició  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Penedès, sempre que es consideri necessari.

 
A l'inici, es constituirà la Comissió de Seguiment del programa, sota la presidència de 
la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès o amb qui es delegui, i amb la 
resta de responsables institucionals dels ajuntaments de la comarca. La finalitat de la 
Comissió  de  Seguiment  és  establir  els  criteris  generals  i  els  objectius  operatius, 
avaluar  les  activitats  executades i  superar  les  divergències  sobre  interpretació  del 
Conveni. La periodicitat de convocatòria s'establirà a la primera sessió.

 
El funcionament de la Comissió de Seguiment s'ajustarà al  que disposa la Llei  de 
règim  jurídic  i  del  procediment  administratiu  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya (art. 13 a 20). Els membres de la Comissió Tècnica actuen en la Comissió 
de Seguiment amb veu i sense vot. Dels acords que adopti se'n deixarà constància en 
acta. 
 
 
SISÈ. Responsabilitat
 
 
Si  de  la  realització  de  les  activitats  programades  en  aquest  Projecte  se'n  derivés 
responsabilitat patrimonial per a les administracions participants s'entén que aquesta 
serà solidària, tal com preveu l'art. 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
 
SETÈ. Vigència
 
El conveni serà vigent  des del dia de la signatura fins a l'acabament del Projecte, 
essent la data màxima el 31 de desembre de 2017.
 
VUITÈ. Arbitratge i jurisdicció
 
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, 
la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació d'aquest conveni s’han de 
solucionar  per  acord  de  les  parts,  observant  els  principis  reguladors  de  l’actuació 
administrativa previstos a l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  
de procediment de les administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, 
essent  la  Comissió  de  Seguiment  l'àmbit  ordinari  on  plantejar  les  discrepàncies  i 
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salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques que siguin 
necessàries.
 
En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents 
criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en una sessió formal de la 
Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda com a Comissió d'Arbitratge, presidida 
pel president/a o per un/a Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat 
tindrà vot diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu 
al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació. Si la 
controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien representats pels alcaldes/esses 
respectius,  podent  delegar  en  un  regidor/a,  i  el  conseller/a  comarcal  delegat 
d'Empresa i Ocupació informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat 
tingués  un/a  representant  en  la  Permanent  del  Consell  d'Alcaldes,  aquest  serà 
substituït  per  un altre  alcalde/essa  nomenat  per  la  Presidència.  Aquesta  Comissió 
elaborarà un informe que les parts confrontades es comprometen a considerar abans 
de fixar la posició de la corporació respectiva en la controvèrsia.
 
Les parts  procuraran d'una forma responsable  que llurs  divergències no afectin  la 
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En cap cas, basant-se en 
una  divergència  d’interpretació,  la  part  pot  considerar-se  habilitat  per  incomplir  o 
ajornar les seves obligacions de cofinançament.
 
Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés exposat, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona.
 
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc anteriorment  
esmentats.
 
Consell Comarcal del Baix Penedès

Sra. Eva M. Serramià i Rofes, presidenta"

 

Es proposa a la Junta de Govern Local el següent:

 
Primer. Aprovar el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix 
Penedès i l'Ajuntament de Bellvei que porta per nom "Conveni per la elaboració 
d'un Pla estratègic Comarcal en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i  
d'ocupació 2017-2022" en els termes que figura en l'expedient. 
 
Segon. Facultar al Consell Comarcal del Baix Penedès per a la seva publicació.
 
Tercer. Ratificar el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix 
Penedès i l'Ajuntament de Bellvei que porta per nom "Conveni per la elaboració 
d'un Pla estratègic Comarcal en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i  
d'ocupació 2017-2022" pel proper Ple que es convoqui.
 
Quart.  Facultar  a  l'Alcalde,  com  a  President  d'aquesta  Corporació  i  en 
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representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en l’ article
21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, per subscriure el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del
Baix  Penedès i  l’Ajuntament  de  Bellvei  que porta  per  nom "Conveni  per  la 
elaboració  d'un  Pla  estratègic  Comarcal  en  l'àmbit  del  desenvolupament 
econòmic local i d'ocupació 2017-2022".

 

A la Comissió Informativa es proposa:

 

PRIMER. Ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bellvei i el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  per  a  l'elaboració  d'un  pla  estratègic 
comarcal en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació, per tal 
de  presentar-se  a  la  convocatòria  2016  del  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Família, tal i com s’ha plantejat.

 

SEGON.  Facultar  a  l’alcalde,  com  a  President  d’aquesta  Corporació  i  en 
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en l’ article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, per subscriure el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bellvei i  
el  Consell  Comarcal  del  Baix Penedès per a l'elaboració d'un pla estratègic 
comarcal en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació, per tal 
de  presentar-se  a  la  convocatòria  2016  del  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Família i quants documents seguin necessaris a la seva execució.»

 

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, 6 del grup municipal de +Bellvei, 1 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.»

Obert debat sobre el tema el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, 
manifesta  la  seva  conformitat  amb  el  conveni  així  la  la  portaveu  del  grup 
municipal del PSC, Sra. Güell (per més informació escoltar àudio adjunt)

Sotmesa la proposta tal i com s'ha transcrit a votació, s'obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: onze, sis dels Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Martín, Díaz, 
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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.

7. Aprovació si escau, Compte General any 2015  (Exp. 2016/664)

Per sessió de Comissió  Informativa de 6/10/2016 es va aprovar  el  següent 
acord:

« Vist l’informe de la comissió informativa d’Hisenda que diu:
 
“INFORME DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA (ESPECIAL DE 
COMPTES).
 
Bellvei, 30 de juny de 2.016; essent les dinou hores:
 
Es reuneixen els senyors:
 
Alcalde: Fèlix Sans Mañé
 
Regidora  d’Hisenda  i  representant  del  grup  +Bellvei:  Sra.  Eva  Gómez 
López
Regidor de CiU: Sr. José Agustín Huerta Rodrigo.
Regidora de PSC: Sra. Núria Güell del Campo.
 
 
Dóna fe de l’acta el  Secretari  – Interventor -  Tresorer de la Corporació:  
Francesc Pros Francesch.
 
El  primer  com  a  president  de  la  Comissió  i  la  resta  com  a  vocals 
representants dels grups municipals +Bellvei, CiU i Partit dels Socialistes 
de Catalunya, per tal  de dictaminar amb caràcter previ sobre el següent 
assumpte:
 
«INFORME  SOBRE  EL  COMPTE  GENERAL  DE  LA  CORPORACIÓ, 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015.
 
D'acord amb el que disposa l'article 208 a 212 del RDL 2/2004 de 5 de 
març pel que s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  es  reuneix  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  composta  per 
representants  de  tots  els  grups  polítics  presents  en  el  si  d'aquest 
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ajuntament, per tal d'emetre l'informe que preveu la dita Llei.
 
Han  estat  a  disposició  dels  membres  d'aquesta  Comissió  els  comptes 
retuts per la Presidència, com també tots els documents formals i materials 
de la comptabilitat de la corporació durant el termini legalment previst.
 
Analitzades  les  consignacions  pressupostàries  del  compte  general,  els 
ingressos i els pagaments realitzats i els seus justificants, es consideren 
degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels 
documents que s'adjunten, els quals es consideren legítims; s'ha tingut en 
compte el  contingut de les bases d'execució del  pressupost liquidat,  les 
modificacions de crèdit aprovades i la liquidació del pressupost annexa al 
compte general.
 
El Secretari – Interventor - Tresorer de la Corporació, explica als assistents 
que de l’exercici 2015 resulta un Romanent de Tresoreria positiu, tal com 
consta a l’informa sobre la liquidació, de l’examen d’aquella se’n dedueix 
que la liquidació aprovada per resolució de l’alcaldia del 30 de març de 
2.016, la mateixa si compleix amb l’estabilitat pressupostària i la regla de 
despesa; que preceptua la normativa aplicable el respecte. Pel que fa al 
deute viu aquest es troba dins dels límits de la legalitat vigent.
 
A la vista de l’exposa’t a la Comissió especial de Contes es proposa:
 
Primer.-  Informar  favorablement  el  Compte  General  tal  i  com consta  a 
l’expedient  amb els resultats de la liquidació aprovada.
 
Segon.- Determinar la publicitat del document pel termini de quinze dies i 
vuit  dies  més mitjançant  anunci  al  BOP,  al  Taulell  d’anuncis  i  a  la  web 
municipal.
 
Tercer.-  Determinar  que  si  durant  l’exposició  publica  no  es  presenten 
al·legacions que aquesta aprovació es sotmeti al Ple de la Corporació, en 
altre  cas  previ  el  corresponent  dictamen  que  l’òrgan  competent  torni  a 
resoldre.
 
Per part de l’Interventor-Tresorer es dóna resposta a les consultes de caire 
tècnic formulades pel regidor de CiU, Sr. Huerta.
 
No es produeix més debat sobre la proposta.
 
Tot  seguit  es  sotmet  la  proposta  a  votació  amb la  sistemàtica  de  vot 
ponderant de les comissions informatives.
 
Vots a favor, 11 els del grup municipal + Bellvei, CiU i PSC.
Vots en contra, cap.
Abstencions, cap.
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Llegida la votació es troba conforme.
La proposta s’aprova per unanimitat.»
 

Ates que s'ha exposat al públic pel temps reglamentari.

Considerant  que  amb  l'exposició  públic  no  s'han  presentat  al·legacions  als 
comptes de 2015.

 

Vistos els informes de Secretaria-intervenció.

 

Vist  allò  que  disposa l'art.  193,  4  de  la  Llei  39/1988,  de  28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, proposo a la Comissió Informativa l'adopció 
dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar el Compte General de la corporació, corresponent a l'exercici 
2015, en haver-se constatat la legalitat de les consignacions pressupostàries, 
ingressos  i  pagaments  realitzats,  els  quals  es  consideren  degudament 
justificats,  com  també  totes  les  partides  de  càrrec  i  data  per  mitjà  dels 
documents que s'adjunten, els quals es consideren legítims.

 

Segon.-  Trametre el compte esmentat, degudament aprovat, a la Sindicatura 
de Comptes, al Tribunal de Comptes i a la Generalitat de Catalunya.»

 

 

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: set, 6 del grup municipal de +Bellvei,  1 del grup municipal del 
PSC.
Abstencions:  quatre, 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 el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta 
considera que hi ha alguna consulta que no s'ha contestat (per més informació 
escoltar àudio adjunt)
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No produint-se més debat sobre el tema la proposta tal i com s'ha transcrit 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. Huerta, Sebé, 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.

8. Aprovació si escau, Suplement de Crèdit 1/2016 (Exp.  2016/1351)

Es sotmet al Ple de la Corporació el dictamen de la Comissió Informativa de 
6/10/2016 que literalment diu:

«  Atès  que  s’ha  plantejat  efectuar  un  suplement  de  crèdit  per  atendre  les 
necessitats de les despeses ordinàries de l’exercici 2016, a nivell de vinculació 
jurídica d’aplicació pressupostària i de programa.
 

Vist el que determina l’art. 169 amb relació al 164 i següents de la Llei 2/2004 
del Text Refós de les Hisendes Locals.

 

Atès  que  el  suplement  per  aplicació  del  romanent  de  tresoreria,  i  per 
transferència de crèdit, s’adequa al legalment estipulat i a les necessitats de 
l’Ajuntament.

 

Considerant  que  si  s’ha  recorregut  al  romanent  de  tresoreria  per  fer  les 
transferències de crèdit i que el romanent de tresoreria és positiu, per tant no 
afecta a l’estipulat a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i el seu reglament.

 

Per tot l’exposat s’informa favorablement el suplement de crèdit plantejat per 
aplicació del romanent de tresoreria, i per transferència de crèdit.

 

DETALL INGRESSOS SUPLEMENT / HABILITACIÓ DE CRÈDIT  
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Majors ingressos  

   

Partida  Concepte Import

399 02 Neteja de solars 2.000,00

   

TOTAL 2.000,00

   

Traspàs entre partides  

   

Partida  Concepte Import

9201 619 Ampliació i millora acces urb. Baronia del Mar 104.500,00

TOTAL 104.500,00

   

Contra romanent de tresoreria  

   

Partida  Concepte Import

870 00 Romanent de tresoreria 68.800,00

TOTAL 68.800,00

   

Augments que es necessiten per atendre les següents despeses 
a :  

   

SUPLEMENT DE CREDIT.  
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Partida   Concepte Import

1621 227 Recollida d'escombreria 5.000,00

1622 227 Recollida escombreria : servei deixalleria 2.000,00

1630 227 Neteja Viaria : vigrela / Fun. Sta. Teresa 5.000,00

1650 221 Enllumenat públic : subministres 5.000,00

1690 226 Execució subsidiaria : neteja de solars 2.000,00

2310 227 Serveis Socials : treballs realitzats per altres 1.300,00

3332 212 CC La Muga : mantemiment edifici municipal 5.000,00

3332 226 CC La Muga : activitats culturals 3.000,00

3340 480 Subvencions  culturals  :  sub.  Amics  de  la  musica 
2015

1.000,00

3370 226 Activitats culturals : activitats PIJ 7.000,00

3380 226 Festes : contractes actuacions 19.000,00

3380 227 Festes : Treballs realitzats per altres 2.000,00

3421 221 Polisportiu : subministres 10.000,00

4410 227 Servei de transport públic 3.500,00

TOTAL 70.800,00

   

   

HABILITACIÓ DE CREDIT  
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Partida   Concepte Import

1610 629 Dipòsit de cloració 9.000,00 

3421 639 Invesions  associades  al  funcionament  del 
Polisportiu

95.000,00

9290 626 Jutjat : Multifunció 500,00

TOTAL 104.500,00

   

   

Total Expedient  

   

Debe texte Haber

70.800,00 Total per suplement de crèdit  

104.500,00 Total per habilitació de crèdit  

 Majors Ingresos 2.000,00

 
Total  expedient  de  suplement  de  crèdit  per 
transferències 104.500,00

 Romanent de tresoreria 68.800,00

   

175.300,00  175.300,00 

 

A la Comissió Informativa, es proposa:

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 1/2016
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Segon.-  Fer  la  corresponent  publicació  de  l’acord  al  BOP de  Tarragona  i  
donar-ne compte a l’àrea de comptabilitat.

 

Tercer.- Si no presenta al·legacions a l’aprovació inicial la mateixa esdevindrà 
definitiva, en altre cas, previ al corresponent informe del Ple de la Corporació 
resoldrà.”

 

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: set, 6 del grup municipal de +Bellvei,  1 del grup municipal del 
PSC. 
Abstencions: cap.
Vots en contra: quatre, del grup municipal de CiU.
 
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 el portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta fa 
un seguit d'apreciacions i suggeriments sobre els diferents punts del suplement 
de crèdit que es substancia en aquest debat. Sobre aquestes apreciacions i 
suggeriments  l'alcalde  el  va  informant  (per  més  informació  escoltar  àudio 
adjunt).

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

 

Sotmès aquest punt 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: Cap.
Vots  en  contra:  quatre,  dels  Srs.  Huerta,  Sebé,  González  i  Salas  del  grup 
municipal de CiU.
 
Llegida la votació es troba conforme.
La proposta s’aprova per majoria absoluta.

9.  Aprovació  si  escau,  Conveni  Serveis  Socials  2016-2019  (annex  any 
2016)  (Exp. 2016/1098)
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Al Ple de la Corporació es presenta el dictamen de la Comissió Informativa de 
6/10/2016 que literalment diu:

«  Rebuda  a  l’  Ajuntament  la  documentació  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Penedès  amb  data  2  d'agost  de  2016  relativa  al  Conveni  de  cooperació 
interadministrativa  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  i  diversos 
Ajuntaments de la Comarca en matèria de Serveis Socials pels anys 2016-2019 
i  de  l'Annex  1  del  conveni  esmentat  anteriorment  per  l'exercici  2016,  que 
literalment diu:
 

" «5.  EXP.  5245/2016.  CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL  
CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX  PENEDÈS  I  DIVERSOS  AJUNTAMENTS  DE  LA 
COMARCA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ SI S'ESCAU.

 

L'art. 24 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a  
accedir  en  condicions  d'igualtat  a  les  prestacions  de  la  xarxa  de  serveis  socials  de  
responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment  
per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis.  
Les persones amb necessitats especials, per mantenir l'autonomia personal a les activitats de  
la vida diària, tenen dret a rebre l'atenció adequada a llur situació, d'acord amb les condicions  
que legalment s'estableixen. 

 

D'acord amb l'art.  31.2  de la  LSS,  la  comarca supleix  els  municipis  de menys de vint  mil  
habitants  en la  titularitat  de les competències pròpies dels  serveis  socials  bàsics.  Aquesta  
previsió de la legislació sectorial és conseqüència de la normativa general local, concretament  
dels art.  66.3.k i  67.c de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya (Decret  Legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós) que reconeix la competència municipal en  
matèria de serveis socials i estableix l'obligació als municipis de població superior a vint mil  
habitants.

 

El Programa d'actuació comarcal del Consell Comarcal del Baix Penedès, aprovat en sessió  
1/1994, de 22.03 (publicat al DOGC 1882, de 11.04.94 i al BOPT 86, de 15.04.94), regula en el  
seu art. 7 l’exercici de competències en matèria de serveis socials, tot donant compliment a la  
previsió de l’art. 167.1. b) del Reglament d’obres i serveis dels ens locals (Decret 179/1995),  
per a l’exercici per la comarca de serveis de competència municipal que hagin estat delegats  
per conveni.

 

El Consell Comarcal va assumir competències en matèria de serveis socials des de l'any 1989 i  
ha establert convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca. El darrer conveni va  
finalitzar el 31 de desembre de 2015 i s'estava a l'espera de la formalització del Contracte  
Programa amb la Generalitat de Catalunya per al quadrienni 2016-2019.

 

Una vegada rebut aquest Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya, el qual articula  
els  mecanismes  de  coordinació,  finançament  i  col·laboració  interadministratius  entre  el  
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal, es pot establir el sistema de  
cooperació amb els ajuntaments en matèria de Serveis Socials amb uns criteris d'uniformitat en  
la prestació del servei al territori. 
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Per tal que no es vegin afectats els serveis i programes derivats d'aquest Contracte Programa,  
ja  què  un  dels  principis  rectors  és  donar  prioritat  a  l'atenció  a  les  persones  en  situació  
d'especial necessitat social i de dependència, s'han redactat uns annexos amb una validesa de  
sis mesos (del 1 de gener al 30 de juny de 2016), tot i que els imports estan expressats en  
format  anual,  amb  unes  condicions  iguals,  menys  l'Ajuntament  de  Cunit  i  l'Ajuntament  de  
l'Arboç que tenen unes condicions específiques, aprovats per la Junta de Govern d'aquesta  
corporació en sessió ordinària 16/2015, de data 16 de desembre.

Altrament, L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local  
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni.  En el mateix sentit  
l'art. 135 de la Llei municipal de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els art.  
303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, i finalment, els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de  
3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

El Ple de la corporació, en sessió 7/2015, de 29 de juliol, va delegar a favor de la Junta de  
Govern: “3.2.11 Aprovar convenis, contractes – programa i acords marcs, llevat que comportin  
una variació respecte de les actuals en matèria de delegació o assumpció de competències  
administratives d’altres ens. Aprovar protocols.” 

 

Per tot l'anterior, i d'acord amb el que estableix l'art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l’art. 309  
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis  
dels  ens locals,  la  consellera  delegada de l'Àrea de Serveis  Socials,  previ  dictamen de la  
Comissió  Informativa  d'Assumptes  Generals,  proposa  a  la  Junta  de  Govern  l'adopció  dels  
següents

 

ACORDS:

 

PRIMER. Aprovar la minuta del  Conveni  de Cooperació interadministrativa entre el  Consell  
Comarcal del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials  
(2016-2019), que consta més avall.

 

SEGON. Aprovar l'annex 1 del conveni esmentat d'aportacions econòmiques dels ajuntaments  
de 2016 que consta més avall, el qual substitueix el provisional aprovat per l'acord de la Junta  
de Govern 16/2015, de data 16 de desembre.

 

TERCER. Ratificar l'annex 2 referent a l'Ajuntament de l'Arboç aprovat per acord de Junta de  
Govern 16/2015, de data 16 de desembre.

 

QUART. Autoritzar la presidenta del Consell Comarcal, Sra. Eva M. Serramià Rofes, per a la  
signatura de l'esmentat conveni.

 

CINQUÈ. Comunicar  aquests acords als Ajuntaments interessats per tal  que procedeixin a  
l'aprovació del conveni i de les noves aportacions, si s'escau.
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SISÈ.  Comunicar  aquests  acords  als  Serveis  Territorials  a  Tarragona  del  Departament  de  
Governació i Administracions Públiques i Habitatge.

 

SETÈ. Donar compte al Ple en la següent sessió que tingui.

 

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 

 

A continuació es transcriuen els dos annexos:

 

«CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSEL COMARCAL 
DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D (...) EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

 

Al Vendrell,                                          , es reuneixen les següents:

 

P A R T S

 

D'una part la Sra. Eva Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

De l'altra el Sr. / Sra. (...), alcalde/ssa de l’Ajuntament d (...).

 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

 

Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions respectives.

 

E X P O S E N

 

Primer. D'acord amb l'art. 24 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, totes les persones tenen  
dret  a accedir  en condicions d'igualtat  a les prestacions de la xarxa de serveis socials de  
responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment  
per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis.  
Les persones amb necessitats especials, per mantenir l'autonomia personal a les activitats de  
la vida diària, tenen dret a rebre l'atenció adequada a llur situació, d'acord amb les condicions  
que legalment s'estableixen. 

 

Segon. L'art.  166 de l'esmentat  Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat  la competència  
exclusiva en matèria  de serveis  socials.  Altrament,  l'art.  84.2.m) estableix  que els  governs  
locals tenen competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i  
prestació  dels  serveis  d'atenció  a  les  persones,  dels  serveis  socials  públics  d'assistència  
primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. L'apartat primer d'aquest article  
garanteix  als  municipis  un  nucli  de  competències  pròpies  que  han  de  ser  exercides  per  
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aquestes entitats amb plena autonomia,  subjecta només a control  de constitucionalitat  i  de  
legalitat.  Finalment, l'art.  92 configura la comarca com a ens local amb personalitat jurídica  
pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.

 

Tercer. La Llei de bases del règim local, en el seu art. 25.2 lletra k), redacció original de 2 d'abril  
de 1985), establia que els municipis tenen competència per a la prestació de serveis socials i  
promoció i reinserció social. Aquest article fou modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre,  
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, romanent com a competència pròpia  
dels municipis (art. 25.2 lletra e) l'avaluació i informació de situacions de necessitat social, i  
l'atenció immediata a les persones en situació o risc o exclusió social.  Altrament la DT 2a  
d'aquesta Llei establia el procés d'assumpció per les CCAA de les competències relatives a  
serveis socials.

 

Això no obstant, la STC 41/2016 de 3 de març, recurs 1.792/2014 (BOE 85, de 8 d'abril de  
2016),  entenen  que  una  llei  bàsica  no  és  l'instrument  adequat  per  la  distribució  de  
competències, declara institucional i nul·la la disposició transitòria 2a. També estableix que les  
matèries a les que fa referència l'art. 25.2 s'han d'entendre “en tot cas” com a competències  
pròpies, sense perjudici que els municipis exerceixin altres competències via legislació sectorial  
autonòmica.  Si  la  Comunitat  autònoma  en  concret,  pel  joc  dels  articles  148  i  149  de  la  
Constitució i  el  propi  Estatut  d'Autonomia,  ha assumit  competències legislatives,  com és el  
present cas, serà la Llei sectorial catalana la que delimiti amb precisió les competències dels  
municipis catalans en la matèria de Serveis Socials.

 

Quart. La normativa sectorial en aquesta matèria és la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis  
socials.  Aquesta  Llei  pretén  garantir  el  principi  d'universalitat  d'accés  als  serveis  socials  
conjuminant el dret  d'igualtat a l'accés amb l'atenció prioritària a les persones que més ho  
necessiten,  i  amb  un  finançament  majoritàriament  públic.  A l'art.  31,  la  Llei  estableix  les  
competències  que  corresponen  als  municipis  i  explicita  que  les  comarques  supleixen  els  
municipis  de menys de vint  mil  habitants  en la titularitat  de les competències pròpies dels  
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o  
mancomunadament. Altrament, i pel que fa a l'organització territorial, estableix a l'art. 34 que  
les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social a efectes de la  
prestació dels serveis socials bàsics, determinant que s'organitza sobre una població mínima  
de vint mil  habitants, prenent com a base el municipi,  o que ha d'agrupar els municipis de  
menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca (DT 3a).

 

Cinquè. La Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  
pel qual s'aprova el text refós) diu en el seu art. 66.3. k) que els municipis tenen competències  
pròpies en matèria de serveis socials.  Altrament,  l’art.  67.c)  estableix que els municipis  de  
població  superior  a  vint  mil  habitants,  independentment  o  associats,  hauran de realitzar  la  
prestació  dels  Serveis Socials,  i  el  seu finançament ha d'incloure els serveis  socials  de la  
població establerts legalment com a obligatoris.

 

Sisè.  La  Llei  de  l'organització  comarcal  de  Catalunya  (Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de  
novembre, pel qual s'aprova el text refós), en el seu article 25.1.b), estableix que la comarca  
exercirà les competències que li atribueixin les lleis del Parlament. A l'article següent dicta que  
els consells comarcals han de vetllar per tal  que, als municipis del  seu àmbit  territorial,  es  
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions  
que, d'acord amb els arts. 66 i 67 del text refós de la Llei municipal, són competència local.
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Setè. El Programa d'actuació comarcal del Consell  Comarcal del Baix Penedès, aprovat en  
sessió 1/1994, de 22.03 (publicat al DOGC 1882, de 11.04.94 i al BOPT 86, de 15.04.94),  
regula en el seu art.  7 l’exercici de competències en matèria de serveis socials, tot donant  
compliment a la previsió de l’art.  167.1.  b) del  Reglament d’obres i  serveis dels ens locals  
(Decret 179/1995), per a l’exercici per la comarca de serveis de competència municipal que  
hagin estat delegats per conveni.

 

Vuitè Tant pel que fa a la Llei municipal (art. 150.2 del text refós) com a la normativa sectorial  
(art. 41.2) es possibilita l’establiment de convenis entre els consells comarcals i els ajuntaments  
amb  la  finalitat  de  cooperació  interadministrativa.  Mitjançant  aquestes  estructures  es  fan  
efectius els principis rectors del sistema públic de serveis socials (art. 5 de la Llei 12/2007),  
molt especialment els principis de:

 

*0Responsabilitat  pública:  Els  poders  públics  han  de  garantir  la  disponibilitat  dels  serveis  
socials  mitjançant  la  regulació  i  l'aportació  dels  mitjans  humans,  tècnics  i  financers  i  dels  
equipaments necessaris per tal de garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la  
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei (si se'n determina la necessitat),  
l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.

 

 

*1Globalitat:  Els serveis socials han de donar resposta integral a les necessitats personals,  
familiars i socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció, la  
promoció i la inserció. 

 

*2Subsidiarietat: Inclou els principis de proximitat i descentralització. Els serveis socials s'han  
de prestar en l'àmbit personal més proper als usuaris.

 

Novè. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,  
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i transitòriament vigent (DT 4 de la Llei 12/2007),  
estableix  que la  coordinació  de la  Generalitat  i  els  ens locals  s’instrumentarà per  mitjà  de  
convenis de col·laboració, que tindran com a prioritat el manteniment i l’ampliació de la xarxa  
bàsica pública. 

 

Desè. El primer antecedent de cooperació interadministrativa en l'àmbit de serveis socials a la  
comarca fou el conveni subscrit entre l'ICASS i el Consell Comarcal, de data 28 de desembre  
de 1989. 

 

Onzè.  Amb  l'entrada  en  vigor  de  la  Llei  12/2007,  d'11  d'octubre,  de  serveis  socials,  les  
administracions implicades en la prestació d'aquests serveis van considerar necessari establir  
un nou marc de relació regit per criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i  
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials, tot tenint en compte  
el marc competencial de cada administració en la prestació i el finançament dels serveis. Per  
regular aquest nou marc relacional es va escollir el  contracte programa  com a instrument 
jurídic per definir conjuntament els objectius, les accions que calien desenvolupar, els recursos  
que cadascuna de les parts havien d'aportar per aconseguir-los i els criteris d'avaluació que  
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havien de garantir una millora contínua en la prestació dels serveis i el seu finançament. 

 

Dotzè. El Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l'Associació Catalana de  
Municipis  i  Comarques i  la  Federació  de Municipis  de Catalunya,  va definir  les condicions  
generals del contracte programa per al període 2008-2011, que es van recollir en l'Acord marc  
signat el 28 de juliol del 2008. Posteriorment, es va signar el contracte-programa 2012-2015.

 

Tretzè Des del Departament de Treball,  Afers Socials i  Família (TSF) es considera que cal  
mantenir el contracte programa com l'eina de relació, i per aquest motiu es dóna continuïtat a  
aquest instrument per al període 2016-19. Així, el TSF i el Consell Comarcal tenen vigent el  
contracte programa 2016-19 per a la coordinació,  cooperació i  col·laboració en matèria de  
serveis  socials  i  altres  programes relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat,  que es  
signarà el proper 25 de juliol de 2016.

 

Catorzè.. El contracte-programa estableix que el Consell Comarcal subscriurà, amb cadascun  
dels municipis a qui presta els serveis, un conveni que contingui, com a mínim, les condicions  
que figuren en aquest contracte-programa.

 

Quinzè.  Els  Ajuntaments  de  Calafell  i  del  Vendrell  tenen  una  població  superior  a  vint  mil  
habitants  i  els  correspon  gestionar  aquest  servei  en  l'àmbit  dels  seus  respectiu  termes  
municipals.

 

P A C T E N I C O N V E N E N

 

Primer. Objecte del conveni.

 

És objecte d’aquest conveni la cooperació interadministrativa entre el Consell  Comarcal del  
Baix Penedès i l'Ajuntament d (...) per a la prestació, el finançament i la coordinació amb “Xarxa  
Bàsica de Serveis Socials  de Responsabilitat  Pública”  de les actuacions d’atenció  social  a  
l’àmbit competencial respectiu. 

 

Segon. Posició de les parts i competències a exercir. 

 

                        2.1.El Consell Comarcal del Baix Penedès supleix l'Ajuntament d (...) en la titularitat de les  
competències pròpies dels serveis socials bàsics.

 

2.2.Són competències municipals pròpies:

 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials al seu àmbit territorial.

b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats  
per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla  
estratègic corresponent.
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c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si  
s'escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis  
socials bàsics.

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi  
dels  serveis  socials  especialitzats  i  gestionar-los,  en  coordinació  amb  
l'Administració  de  la  Generalitat  i  l'ens  local  supramunicipal  corresponent,  
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions  
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.

i)  Participar en l'elaboració dels plans i  els programes de la Generalitat  en  
matèria de serveis socials.

j)  Coordinar  els  serveis  socials  locals,  els  equips  professionals  locals  dels  
altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en  
l'àmbit dels serveis socials locals.

k) Les que els atribueixen les lleis.

 

Tercer. Coordinació del serveis socials comarcals amb la “Xarxa Bàsica de Serveis Socials de  
Responsabilitat Pública”.

 

                        3.1.El present conveni porta causa del contracte programa 2016-19 signat entre el TSF i el  
Consell Comarcal. La signatura del contracte programa es deriva de l'Acord Marc en matèria de  
serveis  socials  subscrit  entre  el  conseller  de  l'esmentat  Departament  i  els  presidents  de  
l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, vigent per al  
període  2016-19,  i  fixa  un  nou  esquema  de  coordinació,  cooperació  i  col·laboració  
interadministrativa per a la prestació i finançament dels serveis socials. 

 

                        3.2.Per  tant,  el  serveis  que  es  prestin  en  aplicació  del  present  conveni  i  el  sistema de  
finançament depenen d'aquell contracte programa. 

 

Quart. Principis rectors

 

                        4.1.Totes  les  actuacions  incloses  en  aquest  conveni  es  regiran  pels  principis  següents,  
extrets del contracte-programa 2016-19 entre el CCBP i el TSF:

 

Prioritat  a  l’atenció  a  les  persones  en  situació  d’especial  necessitat  social  i  de  
dependència  des  de  la  proximitat  dels  seus  municipis  i  comarques.  Les  parts  
signatàries volen que les persones siguin el centre de les seves polítiques i tot i  la  
ratificació del principi d’universalitat dels serveis socials, cal prioritzar l’atenció a les  
persones i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social. Aquesta  
atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de manera més  
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precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata.

 

Lleialtat  institucional  i  consecució  d’una  major  fluïdesa  en  les  relacions  
interadministratives. El sistema català de serveis socials es configura al voltant d’una  
distribució de competències entre l’administració autonòmica i la local i a la necessitat i  
obligació  que  ambdues  administracions  cooperin  en  benefici  de  l’atenció  a  les  
persones.  Més enllà  de les obligacions legals,  es vol  promoure espais  de reflexió,  
d’anàlisi,  d’implementació  d’instruments  i  de  protocols  que  afavoreixin  la  millora  
contínua dels serveis públics.

 

Optimització  dels  recursos  d’ambdues  parts.  Els  recursos  de  l’administració  
autonòmica i els de l’administració local són limitats. Cal que ambdues administracions  
alineïn la disponibilitat d’aquests recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una  
major rendibilitat social.

 

Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.

 

Objectivació  i  homogeneïtzació  de  les  condicions  de  prestació  i  finançament  dels  
serveis. Respectant el principi d’autonomia local i la competència de la Generalitat de  
Catalunya  en  l’ordenació  dels  serveis  socials  i  polítiques  de  benestar  social,  cal  
garantir en tot el territori català un mínim comú de serveis que puguin gaudir totes les  
persones en unes mateixes condicions i que el finançament de les administracions per  
la  prestació  d’aquests  serveis  respongui  a  criteris  homogenis,  tot  i  considerant  les  
peculiaritats territorials.

 

4.2.El desenvolupament d'aquests principis es concreta en les següents accions:

 

Serveis socials bàsics (Professionals equips bàsics, SAD Social, SAD Dependència,  
Ajuts  d'urgència  social,  teleassistència,  Servei  d'Assessorament  Tècnic  d'Atenció  
Social).

 

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per infants i adolescents (Centre  
Obert)

 

Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència

 

Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per  
als seus fills i filles.

 

Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.
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Servei de Transport adaptat i assimilat.

 

Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).

 

Programes de suport  a famílies en situació  de vulnerabilitat  (Servei  Atenció  a les  
Famílies)

 

Projectes comunitaris

 

Cinquè. Serveis social bàsics.

 

                        5.1.Justificació de l'acció: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de  
serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i els àmbits familiar i social. Estan  
dotats  d'un  equip  multidisciplinari  que  han  de  fomentar  el  treball  i  la  metodologia  i  
interdisciplinari, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions  
(article 17 de la Llei 12/2007). Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar  
l'autonomia de les persones per tal que visquin dignament, atenent les diferents situacions de  
necessitats en què es troben o que es puguin presentar. Han de donar respostes en l'àmbit  
propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 

 

5.2.Tenen la consideració de serveis socials bàsics:

 

Professionals dels equips bàsics de serveis socials

 

Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència) 

 

Prestacions d'urgència social

 

Teleassistència

 

Servei d'Assessorament Tècnic d'Atenció Social

 

                        5.3.Objectius general:

 

Consolidar i mantenir la Xarxa de serveis socials bàsics.
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Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que  
es troben en situacions de més vulnerabilitat.

 

Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

 

5.4.Objectius específics:

 

                Avançar en l'assoliment de la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007

 

             Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de SSB.

 

                        Atendre les situacions individuals o familiar d'urgència social per cobrir les necessitats

bàsiques

 

Sisè. Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès. 

 

                        6.1.S’entén per Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès la unitat territorial elemental  
de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials a Catalunya. El  
seu àmbit territorial és el de tots els municipis de la comarca llevat de Calafell i el Vendrell.

 

                        6.2.L’Àrea Bàsica del Baix Penedès (exclosos Calafell i el Vendrell) haurà de comptar com a  
mínim amb els següents recursos personals i materials:

 

               1 coordinador dels Serveis Socials Bàsics (SSB)

 

               8,5 treballadors/res socials dels SSB.

 

               5 educadors/res socials dels SSB.

 

               2 auxiliars administratius/ves dels SSB.

 

               ½ jornada de psicòloga dels SSB.

 

               Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència)

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

               Conveni amb Creu Roja per el Servei de Teleassistència Domiciliària

 

               Servei d'assessorament jurídic 

 

               Servei d'Informació i Atenció a les Dones

 

               Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència.

 

               Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i els seus  
fills (pis d'acollida)

 

               Servei d'Atenció a les Famílies (famílies amb menors amb indicadors de risc)

 

               Servei de Centre Obert

 

               Programes d'acollida i d'integració de persones immigrades.

 

               Equips d'Atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)

 

               Transport adaptat

 

               Projecte/s comunitari/s 

 

Setè. Implantació del servei al territori.

 

                        7.1.L’equip de professionals de l’Àrea Bàsica distribuirà la seva presència al territori atenent  
el nombre de població de cada municipi i les seves necessitats específiques en matèria de  
serveis socials bàsics, de manera que s’acompleixin els objectius establerts.

 

                        7.2 A través del coordinador, es mantindrà permanentment informats els ajuntaments de la  
tipologia i nombre dels casos que s’atenen. 

 

Vuitè. Finançament dels serveis socials bàsics.
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                        8.1.Els  ajuntaments  i  l'Administració  de  la  Generalitat  comparteixen  el  finançament  dels  
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el  
servei d'ajut a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que  
els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot  
haver de co-pagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajut a domicili.

 

                        1.L'article  62  de  la  Llei  12/2007,  d'11  d'octubre,  de  serveis  socials,  estableix  que  el  
finançament dels serveis socials bàsics (equips professionals, SAD Social i SAD Dependència)  
és compartit pels ajuntaments i l'Administració de la Generalitat, amb una aportació d'un 66%  
de la  Generalitat  de Catalunya a través del  TSF.  En aquest  sentit,  correspon a l'ens local  
aportar, com a mínim, el 34% restant. En cas que el cost sigui inferior al previst inicialment, es  
mantindran els percentatges respecte al cost definitiu.

 

                        Si un ajuntament ho sol·licita i assumeix íntegrament el cost, des del Consell Comarcal es  
valorarà augmentar la dotació de professionals al seu municipi. 

 

                              En relació a la seu central  de serveis socials, situada a la Plaça del Centre, 3, del  
Vendrell, el Consell Comarcal assumeix el finançament de la infraestructura, dels locals, del  
material, del manteniment del sistema d'informació i del suport administratiu.

 

                        8.4.Les prestacions econòmiques d'urgència social també són a càrrec de l'ens local titular de  
l'àrea  bàsica  de  serveis  socials,  sense  que  això  impedeixi  que  els  diferents  ajuntaments  
interessats puguin disposar de les seves pròpies partides econòmiques en relació a aquestes  
prestacions. 

 

                        8.5..El finançament del teleassistència anirà a càrrec íntegrament dels ajuntaments. 

 

                        8.6.Respecte el servei de Centre Obert,  els ajuntaments on es desenvolupi assumiran la  
diferència entre el cost del servei i l'aportació que realitza el TSF i Diputació de Tarragona, i  
també faran la cessió del local per a la realització de les activitats. Aquestes aportacions es  
revisaran en anys posteriors si el TSF requereix que l'ens local hagi d'assumir un percentatge  
del cost d'aquest servei. Les ampliacions que vulgui realitzar l'ajuntament del servei bàsic que  
es presta al seu municipi aniran íntegrament a càrrec d'aquest ajuntament.

 

                        8.7.En relació al Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència, els ajuntaments assumiran les  
despeses derivades d'aquest habitatge (consums, assegurança, manteniment). 

 

                        8.8.Respecte al transport adaptat, s'està en fase d'aplicació del nou model que estableix el  
TSF i,  en funció  dels  costos  que suposi  la  implantació  d'aquest  nou  model,  valorar  quina  
aportació  econòmica  hauran  de  realitzar  els  ajuntaments.  En  tot  cas,  seran  criteris  de  
distribució del cost la població i la intensitat del servei al municipi. El usuaris contribuiran a  
subvenir el cost del servei mitjançant una tarifació política.
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                        8.9.L'Ajuntament  assumirà  les  assegurances  de  voluntariat  d'aquelles  persones  del  seu  
municipi  que  perceben  la  Renda  Mínima  d'Inserció  (PIRMI)  i  participen  en  el  projecte  de  
voluntariat.

 

                        8.10.En relació als següents serveis, l'Ajuntament no ha d'assumir-ne cap finançament: 

 

               Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als  
seus fills i filles, mentre no s'esgoti el pressupost que ha establert el Consell Comarcal del Baix  
Penedès per aquest concepte. En el cas que la despesa superi l'import previst,  el protocol  
d'atenció a les víctimes de violència de gènere determina la repercussió en la despesa dels  
ajuntaments  afectats  (ajuntaments  on  hi  estiguin  empadronades  dones  que  requereixen  
d'aquests serveis per ser víctimes de violència de gènere).

 

               Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades

 

               Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 

 

               Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència

 

               Servei d'atenció a les famílies

 

               Servei d'assessorament jurídic

 

               Projectes comunitaris

 

                        8.11.Per tal de garantir el funcionament de l'Àrea Bàsica, el Consell Comarcal assumeix els  
següents costos:

 

               Institucional, representació i dietes

 

               Suport administratiu 

 

               Psicòloga SSB (50%)

 

               Contractacions  suplementàries  amb  l'objectiu  de  mantenir  la  presència  efectiva  dels  
professionals als llocs d'atenció al ciutadà (llei de conciliació de la vida laboral i professional)
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               Suport informàtic mitjançant el conveni SITAC.

 

               Formació continuada dels professionals

 

               Dietes del personal i assegurança dels vehicles 

 

               Cost indirecte (amortització de l'immobilitzat a la seu comarcal i despesa general aplicable al  
servei)

 

                        8.12.La determinació exacta de l'aportació econòmica municipal per a cada exercici és la que  
resulta  a l'annex 1.  Altrament,  per  tal  de garantir  el  funcionament  descentralitzat  de l'Àrea  
Bàsica al municipi, l'Ajuntament d (...) posa a disposició del Consell Comarcal un local adequat  
lliure de tota despesa (neteja, llum, aigua, etc.), en què hi haurà:

 

               Mobiliari: una taula de despatx i dues cadires.

 

               Un armari  i/o  arxivador  amb clau  per  desar-hi  els  expedients  que  continguin  dades de  
caràcter personal.

 

               Equips d'ofimàtica:  un telèfon,  la possibilitat  d'utilitzar  escàner,  una impressora (o accés  
compartit), una connexió ADSL i la participació de l'Ajuntament al conveni SITAC (o els serveis  
equivalents). 

 

               Suport administratiu per gestionar l'atenció als usuaris i gestionar l'agenda de citacions. En el  
cas de Cunit: Suport administratiu als professionals respecte a l'atenció als usuaris i gestionar  
l'agenda de citacions, el que implica:

 

- Donar hores a les persones que sol·liciten visita per al servei de 1a acollida

- Trucar als usuaris que tenen cita quan s'hagi de canviar el dia d'atenció 

-  Suport  als  tècnics  en  tràmits  administratius:  fotocòpies,  escanejar  documents,  
arxivar documents als expedients, cerca dels expedients de les famílies que s'han  
d'atendre els dies d'atenció, etc.

 

               Altres elements necessaris per a la prestació d'aquest servei.

 

Novè. Gestió econòmica.

            

 



 
Ajuntament de Bellvei

                        El TSF, per mitjà del contracte-programa, encarrega al Consell Comarcal del Baix Penedès la  
gestió econòmica de l’acció, així com la seva justificació. 

 

                        El Consell Comarcal, d'acord amb les dades establertes a l'Annex 1 de cada exercici, emetrà  
i notificarà trimestralment a cada ajuntament el document d'ingrés de la seva aportació. Aquest  
document constarà de tres conceptes: 1) Cost dels professionals dels equips bàsics d'atenció  
social, 2) Cost dels casos al municipi respectiu del Servei d'Atenció Domiciliària, 3) Cost del  
Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència, i 4) Cost de les assegurances de voluntariat de les  
persones del municipi que participin el el projecte de voluntariat. 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. 

                        

                        Pel que fa al Transport Adaptat, el Consell Comarcal del Baix Penedès implantarà el nou  
model  que  determina  el  TSF  i,  un  cop  implantat  aquest  nou  model,  determinarà  si  els  
ajuntaments han d'assumir-ne una part del cost.

 

Desè. Garanties d’intervenció en favor dels ajuntaments signants.

 

                        Es constituirà una Comissió de Seguiment de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials integrada pels  
respectius  alcaldes  o  regidors  delegats,  sota  la  presidència  de  la  consellera  comarcal  
encarregada de l’Àrea de Serveis socials, la finalitat de la qual és el seguiment de l’aplicació  
dels objectius establerts, efectuar el seguiment del conveni, proposar modificacions sobre el  
mateix i aprovar o refusar noves activitats. 

 

                        Aquesta Comissió es reunirà com a mínim en sessió ordinària durant el mesos de març i  
octubre, amb l'objectiu, respectivament, d'analitzar la memòria de l'exercici anterior i preparar la  
proposta de pressupost de l'exercici següent,. El funcionament de la Comissió de Seguiment  
s’ajusta al que disposa la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú per als  
òrgans col·legiats. 

 

                        Durant el mes de març següent a la finalització de l’exercici, el Consell Comarcal elaborarà  
una memòria de les activitats realitzades durant l'any, amb un resum econòmic dels ingressos i  
despeses, que presentarà a la Comissió a la sessió ordinària del mes de març.

                        L'Ajuntament signatari d'aquest conveni, per mitjà de l'alcalde o regidor delegat, tindrà a la  
seva disposició, en tot moment, tota la informació relacionada amb la gestió d'aquest servei,  
per la qual cosa es pot  adreçar al  conseller  delegat o,  directament,  a la coordinació de la  
UBAS. L'única limitació a aquesta informació serà la reserva deguda als usuaris per tal de  
salvaguardar-ne el  dret  a l'honor,  a la intimitat  personal i  familiar,  a la imatge pròpia i  a la  
protecció  de la  infància  i  de la  joventut,  així  com a no revelar  dades incloses en sumaris  
declarats secrets per l'Autoritat Judicial (art. 18, 20.4 i 118 de la Constitució). En aquest sentit,  
l'Ajuntament es compromet formalment a col·laborar en el manteniment d'aquesta reserva.

 

                          Onzè. Arbitratge i jurisdicció
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                          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  alcaldes  i  alcaldesses  membres  de  la  Permanent  del  Consell  
d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Serveis Socials 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.

 

                          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.

                             

                          Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos  
administratius de Tarragona.

 

Dotzè. Vigència

 

                        Aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2019,  
amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2016. Això no obstant, seran revisats anualment  
els objectius generals i específics i l'Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica  
dels ajuntaments.

 

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

 

CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX PENEDÈS

AJUNTAMENT D (...)

 

DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari del Consell Comarcal del Baix Penedès, dóna  
fe de l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com d'autenticitat de les signatures  
que hi consten.

 

EL SECRETARI
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Ajuntaments que reforcen el servei al seu municipi assumint-se el 100% del cost

 

                        PROFESSIONAL                     JORNADA                   DURADA

CUNIT             Treballadora social                   1/2 jornada                   12 mesos

L'ARBOÇ         Treballadora social                   1/2 jornada                     3 mesos

 

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social) 

 

Aportació 

Generalitat                                         251.715,13 €

Copagament

famílies                                                  2.000,00 €

Aportació Ajuntaments                      127.500,00 €

 

MUNICIPI                                APORTACIÓ ACTUAL              APORTACIÓ PREVISTA

 

ALBINYANA                               2.381,23 €                                3.500,00 €

L'ARBOÇ                                   8.713,11 €                                9.500,00 €

BANYERES PDÈS.                  15.332,43 €                              15.500,00 €

BELLVEI                                    6.585,30 €                                8.000,00 €  

LA BISBAL DEL PDÈS.              4.471,40 €                                5.500,00 €

BONASTRE                               1.243,80 €                                2.500,00 €

CUNIT                                     41.797,07 €                              46.000,00 €

LLORENÇ                                  5.849,18 €                                7.000,00 €

MASLLORENÇ                          1.786,70 €                                2.500,00 €

EL MONTMELL                          1.595,84 €                                3.000,00 €

ST. JAUME DOMENYS            10.419,80 €                              11.500,00 €

SANTA OLIVA                          12.237,22 €                              13.000,00 €

TOTAL                                    112.413,08 €                             127.500,00 €

 

 

Concepte 3. Teleassistència i SIMAP
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El Consell Comarcal subscriurà un conveni amb Creu Roja amb la finalitat d'evitar el cost de les  
instal·lacions i  reinstal·lacions dels aparells.  Així  mateix,  el  Consell  Comarcal subscriurà un  
conveni amb Creu Roja per a la promoció, difusió i implantació del servei intel·ligent d'alertes  
personals  (SIMAP  –  casos  d'Alzheimer)  L'Ajuntament  assumirà  el  cost  dels  aparells  
efectivament activats en el seu municipi en concepte de manteniment d'ambdós Serveis, pel  
que  Creu  Roja  facturarà  directament  a  cada  ajuntament.  Queda exclòs  d'aquest  concepte  
l'Ajuntament de Bellvei, per disposar de conveni directe amb Creu Roja.

 

Concepte 4. Grup de voluntariat

 

Quota anual per cada voluntari

 

El Consell Comarcal abonarà a la Federació Catalana de Voluntariat la quota anual per cada  
voluntari assegurat, que ascendeix a 5,20€/any. Els ajuntaments assumiran el cost d'aquestes  
quotes de les persones voluntàries del seu municipi.

 

Concepte 5. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència

 

Despeses subministraments, assegurança, manteniment, etc.                           2,500.00 €

 

 

MUNICIPI                                % POBL. S/                 POBLACIÓ                  Aportació

                                               COMARCA                  HABITANTS

ALBINYANA                                        6,3 %                           2.354               156,26 €

L'ARBOÇ                                            14,6 %                           5.517               366,23 €

BANYERES PDÈS.                              8,1 %                           3.044               202,07 €

LA BISBAL DEL PDÈS.                        9,3 %                           3.497               232,14 €

BONASTRE                                         1,7 %                              654                 43,41 €

CUNIT                                                33,0 %                         12.416                824,19 €

LLORENÇ                                            6,1 %                           2.304               152,94 €

MASLLORENÇ                                    1,4 %                              534                 35,45 €

EL MONTMELL                                    3,9 %                           1.474               97,85 %

ST. JAUME DOMENYS                        6,8 %                           2.556               169,67 €

SANTA OLIVA                                     8,8 %                           3.311               219,79 €

 

Total comarca                                                                       37.661
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Concepte 6. Transport adaptat

 

Aportació Generalitat                                                                        52.662,46 €

Aportació Diputació Tarragona                                                        14.000,00 €

Copagaments famílies                                                                        7.898,00 €

Aportació Ajuntament de Cunit                                                         3.500,00 € »»"

 

Vist l’ informe de secretaria de data 23 d'agost de 2016.

 

Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 1-9-16 d'aprovació del Conveni 
de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
diversos Ajuntaments de la Comarca en matèria de Serveis Socials pels anys 
2016-2019 i l'Annex 1 del conveni esmentat anteriorment per l'exercici 2016.

 

ACORD:

 

PRIMER. Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la Comarca en matèria 
de  Serveis  Socials  pels  anys  2016-2019  i  l'Annex  1  del  conveni  esmentat 
anteriorment per l'exercici 2016.

 

SEGON. Facultar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  per  a  la  seva 
publicació.

 

TERCER. Ratificar  el  Conveni  de  cooperació  interadministrativa  entre  el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la Comarca en 
matèria  de  Serveis  Socials  pels  anys  2016-2019  i  l'Annex  1  del  conveni 
esmentat anteriorment per l'exercici 2016, tal i com s’ha plantejat.

 

QUART.  Facultar  a  l’alcalde,  com  a  President  d’aquesta  Corporació  i  en 
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en l’ article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  per  subscriure  el  Conveni  de  cooperació  interadministrativa  entre  el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la Comarca en 
matèria  de  Serveis  Socials  pels  anys  2016-2019  i  l'Annex  1  del  conveni 
esmentat  anteriorment  per  l'exercici  2016  i  quants  documents  seguin 
necessaris a la seva execució.»

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

 
Vots a favor: onze, 6 del grup municipal de +Bellvei, 1 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. Huerta, Sebé, 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.

10. Precs i preguntes.

Obert el torn de precs i preguntes el portaveu del grup municipal de CiU,Sr. 
Huerta insisteix en poder mantenir reunions periòdiques amb la concessionària 
de l'aigua SOREA (per més informació escoltar àudio adjunt)
 
El portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta, proposa que la problemàtica 
de correus a Baronia del Mar persisteix. En aquest sentit l'Alcalde entre d'altres 
manifesta  que es farà  un ofici  a  correus per  transmetre el  mal  estar  de  la 
població a la zona (per més informació escoltar l’àudio adjunt)
 
El  portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta  considera que el servei de 
ràdio  municipal  és  deficitari  i  que  s'hauria  de  revisar  (per  més  informació 
escoltar l’àudio adjunt).
 
El  portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta considera que s'hauria de 
millorar la comunicació en matèria de la recollida orgànica de la brossa. En 
aquest sentit la portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell manifesta que 
si  està treballant;  en especial  a l'escola.  L'Alcalde també informa que es té 
voluntat de incidir sobre el tema de millora del reciclatge (per més informació 
escoltar l’àudio adjunt)
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El  portaveu  del  grup  municipal  de  CiU  Sr.  Huerta considera  que  s'hauria 
d'actuar  en  matèria  de  recollida  d'aigua  pluvial  al  C/  Parellada  (per  més 
informació escoltar l’àudio adjunt)
 
El  portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta  exposa que es va demanar 
una ruta històrica fa cinc anys. Sobre aquest tema l'alcalde informa que s'està 
treballant en el Pla Especial en el marc del casc històric del municipi (per més 
informació escoltar l’àudio adjunt)
 
El portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta, considera que el números de 
la piscina són deficitaris i que les instal·lacions no estan en bones condicions. 
Sobre aquest punt el regidor Sr. Colet manifesta que s’hi està treballant (per 
més informació escoltar l’àudio adjunt)
 
El portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta demana per quan s'obrirà el 
pavelló poliesportiu, al que respon l'alcalde a finals de mes (per més informació 
escoltar l’àudio adjunt)
 
El  portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta  considera que el servei de 
neteja d'edificis municipals dóna problemes. L'alcalde considera que l'empresa 
adjudicatària  del  servei  està  millorant  (per  més  informació  escoltar  l’àudio 
adjunt)
 
El portaveu del grup municipal de CiU Sr. Huerta demana quina és la motivació 
del canvi de gestoria. L'alcalde informa que la confiança amb l'empresa i que a 
partir  de  l’anàlisi  de  la  informació  obtinguda  s'han  detectat  un  seguit 
d'incidències (per més informació escoltar l’àudio adjunt)
 
 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les vint 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.

 

Vistiplau

 

 

L’alcalde                                              El secretari interventor      
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