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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari

Data: 04/10/2017

Horari: De les 20:07 hores a les 20:30 hores.

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI
 
Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sra. Mònica Sebé Rodríguez  PDeCat
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat

Assistit pel Secretari acumulat de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el 
qual  fa constar  que el  Ple es constitueix vàlidament  per  existir  el  quòrum legal  establert  a  
l’article 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
 
ÚNIC. PROPOSTA I  DEBAT DE LES MESURES OPORTUNES PER A LA RESOLUCIÓ I 
DEVOLUCIÓ  DE  LES  INDEMNITZACIONS  INDEGUDES   PERCEBUDES  PER 
DETERMINATS MEMBRES DEL CONSISTORI TAL I COM CONSTA EN ELS INFORMES DE 
SECRETARIA INTERVENCIÓ DE DATA 19/07/2017 i 9/08/2017. (Exp.1330/2017)

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

Desenvolupament de la sessió

ÚNIC. APROVACIÓ SI ESCAU, PROPOSTA I DEBAT DE LES MESURES OPORTUNES PER 
A LA RESOLUCIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES INDEMNITZACIONS INDEGUDES PERCEBUDES 
PER  DETERMINATS  MEMBRES  DEL  CONSISTORI  TAL  I  COM  CONSTA  EN  ELS 
INFORMES  DE  SECRETARIA  INTERVENCIÓ  DE  DATA  19/07/2017  I  9/08/2017. 
(EXP.1330/2017)

Pren  la paraula el Sr. Jose Agustin Huerta dient que arrel de la intervenció de l’últim Ple sobre 
les cobraments de forma incorrecte de les Comissions Informatives i altres òrgans dels totes les 

 



 
Ajuntament de Bellvei

forces polítics dels últims anys no s’ha fet correcte. Hi ha dintre del període 2011-2015 i suposo  
el 2015 i posterior serà el mateix, en referència a  uns cobraments de que segons informe del 
Secretari no s’han fet de forma correcte conforme a la legalitat vigent.

Han passat uns mesos, no hi ha cap tipus de resposta, no va contra cap partit, ha sigut un error  
administratiu que pot afectar a qualsevol persona, esperàvem alguna resposta hi veig que no hi 
ha.

El Secretari ha fet els seus informes i no hi veig cap camí a seguir per arreglar aquest tema, 
Calculem que hi han uns 30.000 euros cobrats de forma indeguda són molts calés i molts anys.  
Si hi ha una cosa mal feta s’ha d’arreglar i no mirar cap un altre banda.

Pren la paraula el  Sr.  Alcalde dient  que,  que no mirem cap altres banda; el  Secretari  ens 
manifesta que no estava ben fet i a partir d’ara ho fem bé.

Les quantitats que es van de cobrar de forma indeguda es tenien que cobrar igualment però 
d’altre manera; no malament cobrar el mateix però d’un altre manera. 

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, com que has dit (en referència al Sr. José Agustín 
Huerta) de que es va cobrar de forma indeguda més de 30.000 euros s’ha d’explicar que vol dir  
de forma indeguda, i per tant no es pot dir de que no es tenia que cobrar aquests imports, es  
podia interpretar d’aquesta manera, si o no.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que això pot passar a membres del nostre 
partit, possiblement manqui retencions IRPF , Seguretat Social. No volem dir que s’ha cobrar  
de forma no correcte.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, s’ha entès clarament com s’haguessin cobrat de 
més. Amb l’administració amb l’antic secretari no m’ho amagaré, sé com funciona la política i 
confio en el Secretari si fem les coses correctament. Vull requerir, recalcar una falta molt greu  
de l’antic  Secretari  de no haver  avisat  als  Regidors  que estàvem cobrament  malament  en 
aquest  tema  i  s’ha  declarava  tot;  estic  super-tranquil·la,  estic  cobrant  de  forma  normal  i  
correcte.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, estic tranquil de que es tenia que cobrar igualment però  
d’un altra manera.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que han passat un munt de temps d’un informe 
si hi ha la voluntat d’arreglar aquest temps. Per això s’ha convocat aquest Ple tenir resposta  
d’aquest tema.

El  Secretari  manifesta  que,  per  al·lusions,  vist  els  informes  que  s’han  emès  a  petició  del  
PDeCAT,  sobre  les  percepcions  indegudes,  sobre  el  2011  de  dos  regidors  cobraran 
indemnitzacions aquelles persones que són membres de la Junta de Govern.

Hi ha uns regidors que no formaven part a la Junta de Govern cobraven per assistència no és  
correcte. Es podria cobrar com a retribució i la corresponent  cotització de la Seguretat Social.

Hi  ha un element que cal  tenir  en compte que és la prescripció per tal  de dur  a terme el  
reintegrament de pagaments indegudes i la prescripció és de quatre anys. Aquesta prescripció 
es merita en el moment de que l’alcalde ordena la incoació de l’expedient de reintegrament de 
pagaments indeguts amb els corresponents informes, del Decret d’incoació de l’expedient.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, dient que aquest Decret quan s’ha de fer.

El Secretari respon quan el Sr. Alcalde m’ho ordeni.
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Continua parlant el Secretari dient que, un altre qüestió seria de que hi ha regidor que uns  
mesos va cobrar salari que ja recollia les bases d’execució del pressupost i el cartipàs. Hi una 
una regidora que en el 2013 durant cinc mesos va tenir un salari i en un moment determinat  
passa de salari a cobrar per indemnitzacions per assistència i que formava part de la Junta de 
Govern Local. Crec que es trobava a faltar un acord que s’especifiqui de passar de salari a 
passar per indemnitzacions per assistència.

Cal tenir en compte que només poden cobrar per assistència a òrgan de govern col·legiat qui 
formen part per exemple de la Junta de Govern Local. Els que no hi són només poden cobrar  
retribució o no cobrar res.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, acabem de valorar-ho tots, tot el que costa tot el que hi  
ha i ara no podem adoptar res.

Pren la paraula el  Sr. José Agustín Huerta dient  que, no sabem com actuarà l’Ajuntament, 
l’equip de govern.

El  Secretari  fa  un aclariment  en quan les persones que formen la  Comissió Informativa el 
significat del vot ponderat i el cobrament de d’indemnitzacions per assistència.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, s’ha determinar quin camí legal s’ha de 
seguir.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que determinarem quines actuacions s’han de fer.

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

Com secretari de la corporació en dono fe.
 
 
L’alcalde                                               El secretari interventor acumulat  
 Fèlix Sans Mañé Manel Pahissa i Casas
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