
 
Ajuntament de Bellvei

A Bellvei, quan són les dinou hores del 
dia 12 de gener de 2017, es reuneixen 
a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial els regidors que tot 
seguit es relacionen; amb l’objecte de 
celebrar sessió publica extraordinària  
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

 

Primer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del passat 22 
de desembre de 2016.
 

Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

Tercer.- Aprovació si escau, Modificació de la Taxa i el Reglament de la Llar 
d’Infants (Exp. 2016/2030)

Quart.- Precs i preguntes.

1.   Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del passat 22 
de desembre de 2016.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió 

 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé
 
Regidors assistents:
-      Sra. Eva Gómez López
-      Sr. Gerard Colet Mañé
-      Sr. Rafael Díaz Gómez
-      Sra. Carolina Granado
       Pleguezuelos 
-      Sra. Mercedes Martín Navarro
-      Sra. Mònica Sebé Rodríguez 
-      Sr. Valentín González Garcia
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
-      Sra. Ingrid Salas Batet

Regidors que excusen l’assistència:
-      Sra. Núria Güell del Campo

El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch
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extraordinària de l’Ajuntament, celebrada el dia 22 de desembre de 2016, que 
els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació.

Sotmès aquest punt a votació: 

Vots a favor: sis, els Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Martín del grup 
municipal de + Bellvei.
Vots  abstencions:  quatre,  els  Srs.  Sebé,  Huerta,  González  i  Salas del  grup 
municipal de CiU.
Vots en contra: cap.

Llegida la votació es troba conforme.
L’acta s’aprova per majoria absoluta.

2.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del 22 de 
desembre de 2016 fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres 
de la Corporació.

 

Els decrets són:

DECRET 2017-0002 [Resolució de l'Alcaldia convocatoria JGL 5/01/2017] 
DECRET 2017-0001 [Decret de Convocatoria Comissió Informativa 5/1/2017] 
DECRET 2016-0097 [1344/2016 aprovació preus contradictoris] 
DECRET 2016-0096 [Decret d'alcaldia 2 dies mes d'assumptes propis any 2016]
 

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats

 

3.- Aprovació si escau, Modificació de la Taxa i el Reglament de la Llar 
d’Infants (Exp. 2016/2030)
 
El dictamen de la Comissió Informativa del 5 de gener de 2017 va aprovar el 
següent:

“ Na Carolina Granado Pleguezuelos, Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de  Bellvei,  en  virtut  de  les  competències  que  la  legislació  vigent  m’atorga 
sotmeto a consideració de la Comissió Informativa el següent: 
 

Primer.-  Modificar la següent taxa municipal:

 

2.12 Taxa per la prestació de serveis de la Llar d’Infants.

 



 
Ajuntament de Bellvei

S’actualitzen el preus del punt 5è, quedant de la següent manera:

 

Art.5è Quota 

 

 Matrícula:………………………………………….………..   30,81 €

Quota per assistència mensual (empadronats):………...… 130 €

Quota per assistència mensual (no empadronats):…...……165 €

Per assistència a menjador llar infants habitual:………….. 5,50 €

Per assistència a menjador llar d’infants esporàdic ……… 6,50 €

 

El redactat del punt 6.- Bonificacions, queda de la següent manera:

Cas  d’assistència  de  2  o  més  fills  a  la  guarderia,  la  família  gaudirà  d’una 
bonificació per nen i mes de 6,20 € de la quota.

 

Eliminant el paràgraf següent:

«Les  famílies  que  acreditin  l’empadronament  familiar  al  municipi,  gaudiran 
d’una bonificació per nen i mes de 35,00 €».

 

Segon.- Modificar el Reglament de règim intern de la Llar d’Infants municipal 
«Els  Cargolins» en el  seu apartat  de  Bonificacions,  quedant  redactat  de  la 
següent manera:

En cas d’assistència de 2 o més fills a la llar d’infants, la família gaudirà una  
bonificació per nen i mes de  6,20€.

 

Les taxes i bonificacions es modificaran en funció de les quanties que aprovi la 
corporació anualment.

La quota impagada s’exigirà pel procediment d’apremi.

Als  rebuts  que presentats  a la  entitat  bancària  siguin  retornats,  els  hi  serà 
afegits els costos generats en concepte de  despeses bancàries a causa de la 
devolució.

L’abonament dels rebuts per assistència a la llar ho serà per mesos i jornada 
complerta.

Un cop es formalitza la matrícula s’entén que ho fa per tot el curs escolar, és a 
dir, de Setembre (data d’inici segons calendari)  fins al 31 de juliol. Només es 
podrà donar de baixa per  causes justificades, i s’ha de complimentar i signar 
un full de baixa.”
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S’elimina el paràgraf: «Les famílies que acreditin l’empadronament familiar al  
municipi, gaudiran d’una bonificació de 31,90 €/mes/nen. A aquests efectes es 
tindrà en compte la residència de la unitat familiar declarada en el moment de 
formalitzar la matrícula.»

 

Modificar l’apartat de Règim Econòmic, quedant el redactat final de la següent 
manera:

 

En  el  moment  de  formalitzar  la  matrícula  caldrà  que  els  pares  indiquin  la 
domiciliació bancària on els hi seran presentats els rebuts mensualment per al 
seu cobrament.

El preu de formalització de la matrícula és de 30,81€ euros/nen/curs.

La  Taxa  per  a  la  prestació  del  servei,  és  de  130  euros/mes  per  famílies 
empadronades  al  municipi  de  Bellvei  i  de  165  euros/mes  per  famílies  no 
empadronades al municipi de Bellvei.

 

S’eliminen els paràgrafs:  «El preu de formalització de la matrícula és de 30 
euros/nen/curs.»  i  la  quota  de  120  €/mes  per  a  famílies  empadronades  al 
municipi de Bellvei passa a ser de 130 €/mes.

 

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 la taxa 2.12 de la prestació de 
serveis de la Llar d’Infants, per adequar-la a l’exercici  2017, d’acord amb la 
proposta presentada i que consta a l’expedient.

 

Segon.-  Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de la 
Llar  d’Infants  municipal  «Els  Cargolins»,  per  adequar-la  a  l’exercici  2017, 
d’acord amb la proposta presentada i que consta a l’expedient.

 

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

 

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 i un del PSC.
Abstencions: cap.
Vots en contra: quatre, els 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  regidor  Sr.  Huerta  del  grup municipal  de CiU 
considera que la modificació que es planteja hauria de seguir el curs escolar i 
que pensava que també s'havia  de  modificar  el  preu del  menjador  escolar. 
Considera el regidor que tot i que coneix que el servei és deficitari com poden 
ésser altres serveis com el de la piscina o la ràdio, considera que el de l'escola 
bressol  és  prioritari.  També considera  el  regidor  que  s'haurien  d'emprendre 
accions de manteniment com a conseqüència de la pujada de preu.
La regidora Sra. Granado del grup municipal de + Bellvei informa que ja es va 
anunciar a tots els pares que la modificació del preu es faria a partir de gener 
de 2017 i de l’increment que es portaria a terme. Informa la regidora que el  
preu del servei fa anys que es manté igual. Pel que fa al preu del servei informa 
la regidora, que Bellvei està entre els 6 municipis més econòmics.
L'Alcalde  informa  que  si  les  obres  d'inversió  s'imputessin  íntegrament  i  no 
prorratejades, el servei encara seria més costos (per més informació escoltar 
l’àudio que s'adjunta).
No produint-se més debat,  la proposta tal  i  com s'ha plantejat  es sotmet a 
votació. 
Vots a favor: sis, els Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Martín del grup 
municipal de + Bellvei.
Vots en contra: cap.
Vots  en  contra:  quatre,  els  Srs.  Sebé,  Huerta,  González  i  Salas  del  grup 
municipal de CiU.
Llegida la votació es troba conforme.
L’acta s’aprova per majoria absoluta.
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4.- Precs i preguntes

El regidor Sr. Huerta, del grup municipal de CiU demana en quina situació es 
troba el tema de Radio Bellvei.
L'Alcalde informa que s'estan fent les consultes pertinents (per més informació 
escoltar l’àudio que s'adjunta)
El regidor Sr. Huerta,  del grup municipal de CiU demana quines accions es 
porten a terme amb les bústies de Baronia que es fan malbé.
L'Alcalde informa que les busties s'adeqüen periòdicament (per més informació 
escoltar l’àudio que s'adjunta)
El  regidor  Sr.  Huerta,  del  grup municipal  de CiU,  exposa que l'empresa de 
neteja de les dependències municipals té dificultats econòmiques. 
L'Alcalde  informa  que  si  està  treballant  i  que  s'han  donat  tres  mesos  a 
l'empresa per tal que pugui millorar. (per més informació escoltar l’àudio que 
s'adjunta)
El regidor Sr. Huerta, del grup municipal de CiU vol fer el prec de que el Pòrtic 
s'editi amb un tipus de lletra més gran tot i la limitació de l’espai.
La regidora Sra. Granado del  grup municipal de + Bellvei manifesta que es 
valorarà (per més informació escoltar l’àudio que s'adjunta)
L'Alcalde  informa a  tots  els  membres  de  la  Corporació  que  la  reunió  amb 
SOREA es preveu de fer el proper dia 26 de gener a les 18 hores. Tots els 
membres de la Corporació es donen per assabentats.

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

 

Com secretari de la corporació en dono fe.

 

 

L’alcalde                                                                     El secretari interventor       
                                                                            

 

 

Fèlix Sans Mañé
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