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

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari

Data: 13/07/2017

Horari: De les 19:05 hores a les 21:00 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
 
1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR DEL PLE ORDINARI DE 20 D’ABRIL DE 
2017. (EXP. 1014/2017)

2.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  DICTATS  DES  DEL  DIA  DE  LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE DE 20/04/2017.

3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 31/2017, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016. (EXP. 879/2017)

4. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DEL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA, 
ANUALITATS 2017-2019. (EXP. 1000/2017)

5.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  SUBVENCIONS  A 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (EXP. 1187/2017)

6. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE BELLVEI (EXP. 1240/2017)

7.   APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
TERRASSES, TENDALS I RÈTOLS (EXP. 1349/2017)

8. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI TREFO, 2016. (EXP. 
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448/2017)

9. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PUNT ECONÒMIC DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  PER  L’ASSISTÈNCIA  TÈCNICA 
ENGINYERIA (EXP. 994/2017)

10. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL 2017 DEL PERSONAL LABORAL. 
(EXP. 1272/2017)

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ. PMP 1ER TRIMESTRE DE 2017. 
(EXP. 1259/2017)

12. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. (EXP. 
1352/2017)

13. APROVACIÓ SI ESCAU, CALENDARI DE FESTES LOCALS, ANY 2018 (EXP. 1357/2017)

14. APROVACIÓ SI ESCAU, DEIXAR SENSE EFECTE EL REGISTRE DE PARELLES DE 
FET (EXP. 1367/2017)
15. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM (EXP. 1399/2017)

16. PRECS I PREGUNTES.

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

Desenvolupament de la sessió

1.- APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR DEL PLE ORDINARI DE 20 D’ABRIL DE 
2017. (EXP. 1014/2017)

L’Alcalde  obre  la  sessió  i  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  ordinària  de 
l’Ajuntament, celebrada el dia 20 d’abril de 2017, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel  
seu examen i posterior aprovació.

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

Vots a favor:  06 corresponent al grup polític municipal (05 + Bellvei, 01 PSC)
Abstenció:  05 corresponents  als  grups  polítics  municipals  (04  PDeCat,  01  +Bellvei,  01Sr. 
Gerard Colet Mañé + Bellvei)
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior 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 20 d’abril de 2017 fins  
a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres de la Corporació.

Els decret són els següents:

DECRET 2017-0138 Decret d'Alcaldia. Baixa / Alta rebut d'escombraries C/ Reforma, 23.

DECRET 2017-0137 Decret aprovació de les factures del mes de juny 2017 domiciliades

DECRET 2017-0136 Resolució de l'Alcaldia JGL 06/07/2017

DECRET 2017-0135 Resolució d'Alcaldia. Petició subvenció pla de camins 2018-2020 de la 

Generalitat de Catalunya. 

DECRET 2017-0134 Decret Alcaldia convocatòria Comissió Informativa 6/07/2017]

DECRET 2017-0133 Decret. Resolució recurs de reposició ocupació habitatge c/ Montserrat
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DECRET 2017-0132 DECRET D'ALCALDIA GRALLERS DE BELLVEI utilització camió

DECRET 2017-0131 DECRET D'ALCALDIA autorització us camió ajuntament Diables

DECRET 2017-0130 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 29/06/2017

DECRET 2017-0129 Decret d'alcaldia contractació ampliació jornada subalterna

DECRET 2017-0128 Decret d'alcaldia ampliació jornada Dinamitzadora cultural 

DECRET 2017-0127 Decret Alcaldia inici expedient execució subsidiaria /Apel·les Mestres, 22

DECRET 2017-0126 Decret Transferències bancaries corresponent a l'exercici 2017

DECRET 2017-0125 Decret nòmines del mes de juny 2017 personal laboral i funcionari]

DECRET 2017-0124 Decret nòmines de juny del  2017 regidors]

DECRET 2017-0123 Decret de pagament R7 - dipòsit de cloració]

DECRET 2017-0122 Decret Aprovació i Pagament de Nòmines de l'exercici 2017

DECRET  2017-0121  Declaració  revocació  acte  administratiu  expedient  de  responsabilitat 

patrimonial de l'administració

DECRET 2017-0120 Resolució de l'Alcaldia JGL 22/06/2017]

DECRET 2017-0119 Decret aprovació de les factures del mes de maig 2017 no domiciliades

DECRET 2017-0118 Decret nòmines extres del mes de juny 2017 regidors

DECRET 2017-0117 Decret nòmines extres del mes de juny 2017 personal laboral i funcionari

DECRET 2017-0116 Decret d'Alcaldia. Baixa per defunció.

DECRET 2017-0115 Decret aprovació i pagament factura CERES ajuntament]

DECRET 2017-0114 Decret d'Alcaldia. Baixa ofici padró d'habitants.

DECRET 2017-0113 Resolució de l'Alcaldia] convocatòria jgl 15/06/2017

DECRET  2017-0112  Decret  d'Alcaldia.  Baixa  i  devolució  liqudacions  plusvàlua.  Dació  en 

pagament. C/ Bellvei, 13

DECRET 2017-0111 Decret d'Alcaldia. Baixa i devolució rebut d'escombraries Comunitat. C/ 

Sant Tomas, Bloc A, apartament 9

DECRET 2017-0110 Decret d'Alcaldia. Baixa/Alta rebut d'escombraries Av Ntra Sra Assumpció, 

5 Bar El Casal

DECRET 2017-0109 Decret d'Alcaldia. Baixa i devolució rebut d'escombraries Comunitat. C/ 

Sant Magí, 7 - Ps. Sant Magí, 3

DECRET 2017-0108 Decret d'Alcaldia. Baixa/Alta rebut d'escombraries C/ Masia del Furó, 19

DECRET 2017-0107 DA convocatòria mesa contractació gestió piscina 2017

DECRET 2017-0106 Decret d'Alcaldia. Baixa i devolució rebut d'escombraries per duplicitat. C/ 

Sant Tomàs, 53.

DECRET 2017-0105 Decret d'alcaldia]Audiència publica expedient de reintegrament retencions 

quota seguretat social indeguda

DECRET 2017-0104 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 8/06/2017

DECRET 2017-0103 Decret delegació alcaldia assistència reunió Consell Alcaldes 7/06/2017
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DECRET 2017-0102 Resolució de l'alcaldia d'inici] Restauració de la realitat física alterada i de 

l’ordre jurídic vulnerat 

DECRET 2017-0101 Decret Baixa/Alta rebuts d'escombraries C/ Sant Magí, 4]

DECRET 2017-0100 Decret aprovació Transferències bancaries corresponent a l'exercici 2017

DECRET 2017-0099 Decret aprovació de les factures presentades el mes de maig 2017 

DECRET 2017-0098 Decret d'Alcaldia Baixa d'ofici habitants]

DECRET 2017-0097 Decret d'Alcaldia Baixa d'ofici habitants]

DECRET 2017-0096 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 1/06/2017]

DECRET 2017-0095 Decret aprovació i pagament factura 

DECRET 2017-0094 Decret de l'Alcaldia. Canvi nom Bloc Campabadal

DECRET 2017-0093 Decret aprovació i pagament factura 

DECRET 2017-0092 Decret de l'Alcaldia. Inscripció animal.

DECRET 2017-0091 Decret de l'Alcaldia. Inscripció animal.

DECRET 2017-0090 Decret nòmines de maig del  2017 personal

DECRET 2017-0089 Decret nòmines de maig del  2017 regidors

DECRET 2017-0088 Transferències bancaries corresponent a l'exercici 2017

DECRET 2017-0087 Decret de pagament de la relació 36 factures presentades el mes d'abril  

del 2017

DECRET 2017-0086 Resolució de l'Alcaldia] convocatòria 25/5/2017

DECRET 2017-0085 Decret d'alcaldia inici expedient neteja de solar C/ Salou, 20

DECRET 2017-0084 Decret factures pagades al mes d'abril del 2017 

DECRET  2017-0083  Decret  aprovació  de  les  factures  del  mes  d'abril  del  2017  -  NO 

domiciliades 

DECRET 2017-0082 Decret aprovació de les factures del mes d'abril del 2017 - domiciliades 

DECRET 2017-0081 Decret nòmines de maig del  2017 i liquidació pla d'ocupació

DECRET 2017-0080 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici padró d'habitants per defunció.

DECRET 2017-0079 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici padró d'habitants.

DECRET 2017-0078 Decret d'Alcaldia. Sol·licitud informe Consell d'Empadronament

DECRET 2017-0077 Decret d'Alcaldia. Sol·licitud informe Consell d'Emapdronament 

DECRET 2017-0076 Resolució de l'Alcaldia Convocatoria JGL 18/05/2017]

DECRET 2017-0075 Decret aprovació i pagament factura MJ gruas accès a Baronia]

DECRET 2017-0074 Decret aprovació i pagament factura MJ gruas camí calçades

DECRET 2017-0073 Decret alcaldia inici exp. neteja de solar C/ Vista Alegre, 50

DECRET 2017-0072 Decret d'Alcaldia. Inici baixa d'ofici padró d'habitants

DECRET 2017-0071 Decret d'Alcaldía. Modificació dades padró d'habitants.

DECRET 2017-0070 Decret  d'Alcaldia.  Inici  expedient  retirada  vehicle  abandonat  de la  via 

pública.]
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DECRET 2017-0069 Decret d'Alcaldia. Baixa padró d'habitants per canvi de residència.

DECRET 2017-0068 Decret de aprovació i pagament Tranferencies bancaries corresponent a 

l'exercici 2017

DECRET 2017-0067 Decret  pagament  relació  27  subvencions  transport  escolar  aprovades 

26/01/2017

DECRET 2017-0066 Decret de pagament de pagament relació 28 pagament AMPA IES L'Arboç

DECRET 2017-0065 Decret de pagament relació 29 programa TREFO

DECRET 2017-0064 Decret d'Alcaldia. Alta padró per ocupació d'habitatge C/ Sant Joan, 7

DECRET  2017-0063  Decret  aprovació  pagament  Tranferencies  bancaries  corresponent  a 

l'exercici 2017

DECRET 2017-0062 Decret de pagament R18 responsabilitat patrimonia

DECRET 2017-0061 pagament R17 devolució escombreria

DECRET 2017-0060 Decret de pagament R20 revertiment nínxols]

DECRET 2017-0059 Decret de pagament R21 carnaval 2017

DECRET 2017-0058 Resolució de l'Alcaldia Convocatoria JGL 11/4/2017]

DECRET 2017-0057 Decret d'Alcaldia. Alta padró per ocupació d'habitatge C/ Sant Magí, 7, 2n 

1a]

DECRET 2017-0056 Decret aprovació i pagament factura registre de la propietat]

DECRET 2017-0055 Decret de pagament factures del mes de març 2017]

DECRET 2017-0054 Decret d'Alcaldia. Alta cens gat domèstic 

DECRET 2017-0053 Decret d'Alcaldia. Alta cens animals domèstics 

DECRET 2017-0052 Resolució de l'Alcaldia] Decret de convocatoria JGL 4/5/2017

DECRET 2017-0051 Decret d'Alcaldia]Aprovació linies fonamentals del pressupost 2018-2020

DECRET 2017-0050 Decret cessió i nou nomenament regidors vigencia 1 de maig]

DECRET 2017-0049 Decret nòmines indemnitzacions abril 2017 regidors]

DECRET 2017-0048 Decret nòmines d'abril 2017 pla d'ocupació]

DECRET 2017-0047 Decret nòmines d'abril 2017 personal laboral i funcionari]

DECRET 2017-0046 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 27/04/2017]

DECRET 2017-0045 Decret d'alcaldia]Aprovació reconeixement triennis

DECRET 2017-0044 Decret d'Alcaldia Baixa per defunció padró d'habitants.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

3.-  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 31/2017, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016. (EXP. 879/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Es dóna compte al ple del Decret d’Alcaldia número 31/2017 de data 3 d’abril de 2017, que 
textualment diu:

“ DECRET DE L'ALCALDIA

 



 
Ajuntament de Bellvei

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2016 (Exp.: 879/2017) 

En data  31/03/2017  l'alcalde  va  sol·licitar  informe a  la  secretaria  i  a  la  intervenció  de la 
corporació.

En data 31 de maç del 2017 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016.

En data 31 de març del 2017 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació i sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de  
l'exercici 2016.

Vista la normativa següent:

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).

 Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic.

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local.

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic.

 Ordre  Ministerial  HAP/2015/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la 
Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  relació  amb  el  Principi  d'Estabilitat 
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).

 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda.

 Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per  
corporacions locals, 3ª edició. IGAE.

 Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
 Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

RESOLC :

Primer .-  Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 que a continuación 
es detalla

EXERCICI CORRENT

Obligacions Reconegudes 2.014.829,95
Pagaments realitzats 1.937.627,93
Pendent de pagar 31/12/2016 77.202,02

Drets reconeguts 2.168.408,32
Drets anul·lats 27.537,49
Recaptat 1.719.732,21
Pendent de cobrament a 31/12/2016 421.138,62
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EXERCICIS TANCATS

 DESPESES

ANY 2011

Pendent de pagament a 31.12.2015 350,00
Modificacions anul·lacions durant 2016 350,00
Pagat durant 2016 0,00
Pendent de pagament a 31.12.2016 0,00

ANY 2012

Pendent de pagament a 31.12.2015 1.465,00
Modificacions anul·lacions durant 2016 1.465,00
Pagat durant 2016 0,00
Pendent de pagament a 31.12.2016 0,00

ANY 2013

Pendent de pagament a 31.12.2015 5.749,02
Modificacions anul·lacions durant 2016 5.328,74
Pagat durant 2015 0,00
Pendent de pagament a 31.12.2016 420,28

ANY 2014

Pendent de pagament a 31.12.2015 1.633,50
Modificacions anul·lacions durant 2016 0,00
Pagat durant 2016 1.633,50
Pendent de pagament a 31.12.2016 0,00

ANY 2015

Pendent de pagament a 31.12.2015 121.189,82
Modificacions anul·lacions durant 2016 0,00
Pagat durant 2016 118.032,70
Pendent de pagament a 31.12.2016 3.157,12

 INGRESSOS  

ANY 2000

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 1.495,63
Drets anul·lats  901,08
Cobrat durant l’any 2016 0,00
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 594,55

ANY 2001

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 8.881,09
Drets anul·lats  8.230,91
Cobrat durant l’any 2016 0,00
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Pendent d’ingressar a 31.12.2016 650,18

ANY 2002

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 8.342,39
Drets anul·lats  7.787,64
Cobrat durant l’any 2016 0,00
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 554,75

ANY 2003

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 3.449,12
Drets anul·lats  2.316,03
Cobrat durant l’any 2016 0,00
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 1.133,09

ANY 2004

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 73.566,18
Drets anul·lats  72.466,26
Cobrat durant l’any 2016 0,00
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 1.099,92

ANY 2005

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 6.827,41
Drets anul·lats  5.681,00
Cobrat durant l’any 2016 215,80
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 930,61

ANY 2006

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 7.132,14
Drets anul·lats  2.437,82
Cobrat durant l’any 2016 221,60
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 4.472,72

ANY 2007

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 15.061,47
Drets anul·lats  6.114,99
Cobrat durant l’any 2016 275,60
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 8.670,88

ANY 2008

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 30.215,71
Drets anul·lats  4.876,43
Cobrat durant l’any 2016 446,00
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 24.893,28

ANY 2009
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Pendents d’ingressar a 31.12.2015 39.402,82
Drets anul·lats  9.888,91
Cobrat durant l’any 2016 1.147,60
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 28.366,31

ANY 2010

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 375.395,75
Drets anul·lats  32.008,91
Cobrat durant l’any 2016 3.457,97
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 339.928,87

ANY 2011

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 99.022,49
Drets anul·lats  21.738,98
Cobrat durant l’any 2016 6.546,34
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 70.737,17

ANY 2012

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 153.500,17
Drets anul·lats  38.565,08
Cobrat durant l’any 2016 11.456,77
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 103.478,32

ANY 2013

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 244.002,71
Drets anul·lats  68.387,56
Cobrat durant l’any 2016 67.407,58
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 108.207,57

ANY 2014

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 260.002,44
Drets anul·lats  38.126,30
Cobrat durant l’any 2016 91.251,54
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 130.624,60

ANY 2015

Pendents d’ingressar a 31.12.2015 547.707,32
Drets anul·lats  46.876,65
Cobrat durant l’any 2016 183.456,45
Pendent d’ingressar a 31.12.2016 317.374,22

  

   
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016   
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COMPONENTS   IMPORTS ANY 

2016
1. (+) Fons líquids  548.716,30

2. (+) Drets pendents de cobrament  1.569.997,57

 (+) del pressupost corrent 421.138,62  

 (+) de pressupostos tancats 1.141.717,04  

 (+) d'operacions no pressupostàries 7.141,91  
3. (-) Obligacions pendents de pagament  258.675,52

 (+) del pressupost corrent 77.202,02  

 (+) de pressupostos tancats 3.577,40  

 (+) d'operacions no pressupostàries 177.896,10  
4. (+) Partides pendents d'aplicació  0,00

 
(-) cobraments efectuats pendents 
d'aplicació definitiva

0,00
 

 
(+) pagaments efectuats pendents 
d'aplicació definitiva

0,00
 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)  1.860.038,35

II. Saldos de cobrament dubtós  583.779,29

III. Excés de finançament afectat  813.922,32

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - 
III)  

462.336,74

De la suma dels capítols 1 al 7 d’ingressos, deduint  la suma dels capítols 1 al 7 de despeses 
de la liquidació.

SITUACIÓ  D'INGRESSOS.  PRESSUPOST  D'EXERCICI  CORRENT  des  de 
01/01/2016 fins 31/12/2016   

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)   

Econ Descripció Drets 
  reconeguts 

nets
1 Impostos directes. 1.067.544,00

2 Impostos indirectes. 14.509,62

3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos.

390.164,34

4 Transferències corrents. 628.861,22

5 Ingressos patrimonials. 3.591,65

6 Alienació d'inversions reals. 0,00

7 Transferències de capital. 36.200,00

8 Actius financers. 0,00

 Total 2.140.870,83

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 
31/12/2016  
Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)  
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Econ Descripció Obligacions 
  reconegudes 
  netes
   

1 DESPESES DE PERSONAL. 613.078,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

SERVEIS.
1.138.093,29

3 DESPESES FINANCERES. 18.547,23
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 81.708,96
6 INVERSIONS REALS. 90.910,75
9 PASSIUS FINANCERS. 72.491,70

 Total 2.014.829,95

Resultat Pressupostari a 31 de desembre del 2016

Regla de despesa, resultant : es compleix amb la regla de despesa 

Econ DRN 2016 Econ. ORN 2016
     

1 1.067.544,00 1 613.078,02
2 14.509,62 2 1.138.093,29
3 390.164,34 3 18.547,23
4 628.861,22 4 81.708,96
5 3.591,65 6 90.910,75
6 0,00   
7 36.200,00   

Ingresos 2.140.870,83  Despeses 1.942.338,25
no 
financers   no financeres

     
     
 Superàvit no  198.532,58
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financer

Deute viu : Resultant : Es compleix amb el deute viu amb un rati del 18,38 % 

DATA DE REFERÈNCIA: 
Op.financeres a ll/t (1)
BCL 13659,4
BCL 9272,51
La Caixa 364000,06
  
  
  
  
  
  
  
  

Deute viu llarg term. 386931,97

Deute viu a curt termini 
(Operacions vigents de 
tresoreria)

 
(a 31 de desembre de 
l'exercici en curs)

TOTAL Deute viu 386931,97

(a 31 de 
desembre 
de 
l'exercici 
en curs)   

     
     
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5):Drets rec.nets 2104670,83

RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU 18,38%

Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al  
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.»

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

4.-  RATIFICACIÓ  DEL  CONVENI  DEL  SERVEI  D’ACOLLIMENT  RESIDENCIAL 
D’URGÈNCIA, ANUALITATS 2017-2019. (EXP. 1000/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Atès que en data 27 d’abril de 2017 es va aprovar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès  
el  conveni  en  relació  al  Servei  d’Acolliment  Residencial  d’Urgència,  per  les  anualitats 
2017/2019. 

Atès que la finalitat del Conveni és, donar continuïtat a la voluntat de destinar el pis en propietat  
de l’Ajuntament de Bellvei de l’Avinguda de la Creu, 1 a com a llar familiar d’acollida temporal 
amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques que motivin aquesta situació; tot delegant-ne 
la seva gestió als Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 6 de juliol de 2017,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Ratificar el  Conveni entre l’Ajuntament de Bellvei  i  el  Consell  Comarcal del  Baix 
Penedès en relació al Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència, amb vigència fins a 31 de 
desembre de 2019 i que s’adjunta a aquesta proposta.

SEGON.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès amb indicació de 
recursos.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que està totalment d’acord amb el contingut  
d’aquesta proposta.

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

5.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  SUBVENCIONS  A 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (EXP. 1187/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Considerant que per provisió de l’Alcaldia de data 24/05/2017 se sol·licità informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases especifiques de subvencions per entitats sense ànim de lucre.

Vist l’informe de Secretaria d’Intervenció a on estableix el procediment a seguir per la seva  
aprovació.

Vist els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim  
local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret  
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals  
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 6 de juliol de 2017,

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases especifiques de subvencions 
per entitats sense ànim de lucre.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

TERCER.  Facultar  a  l’Alcalde  President  subscriure  i  signar  tota  classe  de  documents 
relacionats amb aquest assumpte

ANNEX
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS PER 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

ARTICLE 1. -Objecte de les subvencions

Mitjançant la present ordenança específica s’estableixen les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per l’Ajuntament de la Bellvei que tenen per objecte regular les subvencions:

- La concessió d’ajuts per a entitats, associacions sense ànim de lucre, del terme municipal de 
Bellvei i que estiguin inscrites al registre d’entitats municipals.

ARTICLE 2. Beneficiaris

Podran sol·licitar subvencions:

a) Les entitats i associacions temàtiques sense finalitat de lucre domiciliades al municipi que 
participin en les activitats organitzades al municipi.

b)  Persones  físiques,  en  representació  particular  d'algun grup per  a  iniciatives  de caràcter 
esporàdic, sense finalitat de lucre, amb residència al municipi.

ARTICLE 3. Característiques   de les activitats subvencionables

1. En l'àrea d'esports són subvencionables les despeses derivades de l'organització d'actes i 
activitats  esportives  o relacionades amb la  promoció de l'esport  i,  preferentment,  els  actes 
excepcionals o de gran transcendència o tradició.

2. En l'àrea de cultura és subvencionable qualsevol activitat cultural programada relacionada 
amb les arts, les ciències i les lletres, especialment les d'animació sòciocultural  destinades al 
foment de la creativitat d'artistes locals i de la participació de la comunitat veïnal.

3.  En  l'àrea  de  joventut  són  subvencionables  les  activitats  d'animació  sòciocultural,  els 
programes d’informació i assessorament que facilitin la inserció social, els cursos de formació i  
l’elaboració i/o edició de revistes i d’estudis relacionats amb el món juvenil.

4. En l'àrea dels serveis socials són subvencionables les activitats preventives, rehabilitadores 
o assistencials encaminades a l'atenció i la promoció del benestar de la família, de la infància i  
adolescència, la vellesa, les persones amb disminució física, psíquica o sensorial; la prevenció 
de tota classe de drogodependències i la reinserció social dels afectats i els ajuts en situació 
d'emergència social.

5. En l'àrea d'ensenyament són subvencionables les activitats extraescolars promogudes per 
l'associació de mares i pares que complementin les activitats lectives del  centre o els seus 
serveis.

6.     En l'àrea de festes tradicionals són subvencionables les activitats que potenciïn el caràcter 
tradicional i les festes populars. 

ARTICLE 4. Criteris d’adjudicació de les subvencions:

a)    A les entitats que hagin tingut subvencions en els anys anteriors:

          - El 80% de l’ajut en proporció a la subvenció de l’any anterior.

          - El 20% de l’ajut per innovacions plantejades.

b)    A les entitats de nova creació:

          - El 50% de l’ajut per l’implantació de l’entitat.

          - El 50% de l’ajut restant per l’innovació.

c)     Als grups:

          - La participació activa de les propostes en el marc de les activitats culturals o lúdiques  
del municipi. 25 punts.
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          - L’actitud de l’entitat envers la col·laboració en l’organització de les festes municipals  
(festa major, sant Joan, cavalcada de Reis, etc. 25 punts.

          -  La  promoció  d’activitats  que  ajudin  a  implantar  la  conscienciació  cívica  envers  la 
sostenibilitat: fem les festes més sostenibles. 20 punts. 

          - L'interès municipal de la proposta d'activitat presentada i la projecció externa del nom 
de Bellvei que se'n pugui derivar. 20 punts.

          - El caràcter innovador i imaginatiu de la proposta. 10 punts.

En tot cas si el projecte presentat es considera que no es d’interès social es podrà rebutjar la  
proposta.

 

Les entitats subvencionades portaran a terme dues actuacions gratuïtes pel municipi.

ARTICLE 5. Iniciació i procediment per a la concessió de la subvenció 

El procediment per a la concessió de les subvencions  es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva.  Mitjançant  convocatòria  pública  s‘iniciarà  sempre  d’ofici  d’acord  amb  allò  que 
estableix l’article 23 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord 
amb la convocatòria aprovada per l’òrgan competent que desenvoluparà el procediment per a 
la concessió de les subvencions convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:

- Indicació de la disposició que estableixi, si s’escau, les bases reguladores i del diari oficial en 
què es publica.

-  Crèdits  pressupostaris  als  quals  s’imputa  la  subvenció  i  quantia  total  màxima  de  les 
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de les 
subvencions.

- Seran requisits dels sol·licitants per a la concessió de les subvencions regulades en aquesta 
ordenança:

a)  Totes  les entitats,  associacions  i  clubs,  sense ànim de lucre legalment  constituïdes  que 
estiguin inscrites al registre d’entitats municipal.

- L’òrgan competent per a la instrucció serà la Intervenció i per a la resolució del procediment  
serà la Junta de Govern Local.

- Junt amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar acreditació de les despeses mitjançant les factures o 
rebuts corresponents.

La documentació es presentarà al registre de l'Ajuntament i ha de ser la següent:

a)  Instància  individualitzada  per  a  cada activitat  concreta  o  conjunt  de l'exercici  econòmic, 
signada pel president de l'entitat o per qui tingui conferida la delegació degudament acreditada. 

b) Programa detallat i pressupost total desglossat de l'activitat o activitats a realitzar i per la  
qual se sol·licita subvenció. 

c) Un exemplar dels seus estatuts (en el cas que no s’hagin presentat amb anterioritat o s’hagin 
modificat).

d)  Declaració  jurada  d’estar  al  corrent  de  les  obligacions  fiscals  i  tributàries  amb l’AEAT i 
Tresoreria General de la Seguretat Social i no ser deutora de la Hisenda municipal.

e)  No  haver  estat  condemnat  per  sentència  ferma  a  la  pèrdua  de  possibilitat  d’obtenir  
subvencions d’ajuts públics.

f) No estar afectades per la Llei concursal o haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol  
contracte subscrit amb l’Administració.
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g) No estar afectada per la Llei d’incompatibilitats el/la representant legal.

h) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegraments de subvencions. 

ARTICLE 6. Instrucció del Procediment

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan que es designa 
en la convocatòria. 

L’instructor realitzarà d’ofici  quantes actuacions consideri  necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució.

Les activitats d’instrucció comprendran:

- Petició i realització de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits 
per  les  normes  que  regulen  la  subvenció.
- Preavaluació de les sol·licituds o peticions, per tal de verificar el compliment de les condicions  
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció 

L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.

ARTICLE 7. Resolució

No  es  podrà  adoptar  cap  resolució  fins  que  no  s’acrediti  l’existència  de  consignació 
pressupostària adient i suficient en l’expedient. Una vegada aprovada la proposta de resolució 
definitiva, i  d’acord amb allò que preveu l’article 41 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre,  del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, si s’escau, en la norma o 
convocatòria corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot 
cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels 
beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis  
mesos.  El  venciment  d’aquest  termini  màxim sense haver  notificat  la resolució legitima els  
interessats s’entendrà desestimada per silenci  administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció.

La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò que preveu l’article 
40  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques.  La  pràctica  d’aquesta  notificació  o  publicació  s’ajustarà  a  les 
disposicions que conté l’article 41 de l’,esmentada Llei.

ARTICLE 8. Justificació i pagament

Requisits i justificació del pagament de les subvencions

-Requisits

1.    És necessari que les activitats subvencionades s'hagin realitzat abans del 31 de desembre 
de l’any en curs.

2.     Les subvencions que es concedeixin queden sotmeses a la condició de fer constar a la 
documentació i propaganda impresa que l'activitat comporti, en lloc visible, l'expressió: "Amb el 
suport de l'Ajuntament de Bellvei".  

 -Justificació del pagament

Es pagarà el 100% de la subvenció concedida a partir del moment en què la Junta de Govern 
hagi pres l’acord, una vegada hagi estudiat totes les sol·licituds.

En tot cas, s'ha de presentar a l'Ajuntament la següent documentació abans del 31 de gener de 
l’any en curs:
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a.) Instància subscrita pel president de l'entitat dirigida a l'alcalde, on se sol·liciti el pagament de 
la subvenció i s’indiqui el número de compte corrent al qual s'ha de realitzar la transferència. 

b.) Certificat signat pel president i pel secretari de l’entitat del cost de les activitats realitzades al  
llarg de l’any adjuntant còpia de les factures. 

c.) Relació certificada de les factures i còpia de les factures 

d.) Còpia del cartell de cada activitat on s’hi faci constar la col·laboració de l’Ajuntament, tal i  
com queda expressat al punt 2 dels requisits.

e.) Les entitats que acreditin haver realitzat de forma gratuïta dues actuacions o més, a petició  
de l’Ajuntament per activitats lúdiques del municipi i  hagin obtingut una subvenció inferior a 
1.500 €, podran quedar exemptes d’aportar els justificants de despeses per la subvenció.

- L'aprovació i el pagament, si és el cas, correspondrà a la Junta de Govern o òrgan competent,  
que podrà reduir la subvenció fins a arribar a un 50% de les despeses efectivament produïdes,  
si aquests fossin inferiors al doble de la subvenció concedida. 

En cas de no justificar es reclamarà la subvenció

No s'autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides 

Tots els documents presentats hauran de ser originals o còpies adverades. En cas contrari 
l’Ajuntament podrà considerar no provada la situació que s’al·lega.

ARTICLE 9. Quantia

La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat consignada en els pressupostos 
de l’Ajuntament per a cada exercici.

ARTICLE 10. El Reintegrament

El beneficiari ha de complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta subvenció. En altre 
cas, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència  
de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi  la procedència  del  reintegrament,  i  en la quantia fixada en l’article 38.2  de la Llei 
General de Subvencions.

ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions

La concessió d’aquestes ajudes no serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o 
ajuda.

La simple presentació d'una sol·licitud de subvenció per a una activitat implica el coneixement i 
l'acceptació d'aquestes bases.

L'incompliment de qualsevol  dels  requisits esmentats  en els apartats  anteriors,  suposarà la 
pèrdua immediata d'opció a aquest tipus d'ajut.

ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions aquells que 
per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei 38-2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 13. Infraccions

Constitueixen infraccions els incompliments de les obligacions recollides en la Llei 38-2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 

ARTICLE 14. Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament el text en el 
Butlletí  Oficial  de la Província, i  transcorregut el  termini  establert  en l’article 65.2 de la Llei 
7-1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, mantenint-se vigent mentre no es procedeixi 
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a la seva modificació o derogació.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, mirat aquest reglament tinc uns dubtes en 
l’article 4 sobre les entitats que estan configurades en referència al 80% de l’ajut en proporció a 
la subvenció de l’any anterior i del 20% de l’ajut per innovacions plantejades quins criteris es 
valoren qui ha de valorar de quina manera.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, és subvencionarà el 100%

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. alcalde i el Sr. José Agustín Huerta  
sobre els percentatges de subvenció en referència al 80% de l’ajut en proporció a la subvenció 
de l’any anterior i del 20% de l’ajut per innovacions plantejades,

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Gerard Colet, Sr. José Agustin Huerta  
el Sr. alcalde sobre el contingut d’aquesta ordenança i de les iniciatives que facin les entitats a 
l’hora de concórrer l’atorgament de la subvenció corresponent.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació  amb la 
modificació de l’article 4.a) ha de quedar de la següent manera: A les entitats que hagin  
tingut subvencions a l’any 2017,amb el següent resultat:

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC).
Abstencions: 4 corresponent al grup polític municipal (04 PDeCat)
Vots en contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  per  majoria 
absoluta,  amb la  modificació de l’article 4.a) ha de quedar de la següent manera: A les  
entitats que hagin tingut subvencions a l’any 2017.

6. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE BELLVEI (EXP. 1240/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat 
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i l’article 66 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 , entre altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats 
per a la protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en 
situació d’emergències.

L’Associació es regirà per la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, de 24  
d’abril, relatiu a les persones jurídiques.

L’exercici  d’aquestes  competències  pot  portar-se  a  terme  fonamentalment  mitjançant  les 
actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot, però es preveu la  
possibilitat de disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques.

A fi de regular aquesta col·laboració el dia 6 de gener de 2017 es va constituir l’Associació de  
Voluntaris  de Protecció  Civil  de  Bellvei  de  la  qual  hi  formaven part  lliurement  un grup  de  
persones  compromeses  en  col·laborar  en  actes  i  iniciatives  ciutadanes  i  participar  i  donar 
suport en situacions de risc o emergència.

Aquesta Associació que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o regidor delegat que exerceix les 
funcions de Protecció Civil Municipal. Es regularà d’acord amb el que disposa el Reglament de 
les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil, aprovat per el  Decret 27/2001 de 23 de 
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gener, per la qual s’aprova el Reglament de les associacions de voluntariat de Protecció civil de 
Catalunya, i preveu que en els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació 
de voluntaris de protecció civil per municipi, tot desenvolupant la Llei 4/1997 de Protecció civil.  
La Llei  4/1997, de 20 de maig,  de Protecció civil  de Catalunya, i  possibilita  la participació  
ciutadana de forma regular en les tasques de Protecció Civil mitjançant les Associacions de 
Voluntaris de Protecció Civil que tenen com a finalitat social la Col·laboració desinteressada en  
tasques de Protecció Civil dins una localitat o comarca determinada.

L’article 55 d’aquesta Llei, preveu que en cada municipi hi hagi únicament una associació de 
voluntaris i voluntàries de Protecció Civil i és el propi Ajuntament qui ha de reconèixer aquesta 
associació, que ha d’estar inscrita en el Registre General d’Associacions de Catalunya i també 
en el Registre Especial que ha tal efecte ha creat el Departament d’Interior.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Bellvei, amb domicili a l’Avinguda Catalunya, 8 
1r 2a Segur  de  Calafell.  Calafell  (43882),  va  presentar  en  data  09/01/2017  la  sol·licitud 
d’inscripció al Registre d’inscripció al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
cal  que sigui  reconeguda com a única Associació en l’àmbit  de protecció civil  vinculada al 
municipi de Bellvei, mitjançant acord plenari.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el passat 6 de juliol de 2017,

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer .- Aprovar el reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil  de Bellvei.  
amb NIF G-55700678 com a única entitat vinculada al municipi per realitzar tasques de caire 
voluntari dins l’àmbit de la Protecció Civil Municipal. 

Segon .- Comunicar a la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya, el present acord. 

Tercer  .-   Manifestar  que l’Associació de Voluntaris  de Protecció Civil  de Bellvei  tindrà que 
inscriure en el Registre Municipal d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament de Bellvei.

Quart.- Notificar el present acord a la part interessada amb indicació de recursos.

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

7.   APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
TERRASSES, TENDALS I RÈTOLS (EXP. 1349/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Considerant que per provisió de l’Alcaldia de data 27/06/2017 se sol·licità informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora per 
la instal·lació i funcionament  de les terrasses, de tendals, rètols i altres modalitats d’activitat 
publicitària i d’elements auxiliars no regulats pel planejament urbanístic al terme municipal de 
Bellvei.

Vist l’informe de Secretaria d’Intervenció a on estableix el procediment a seguir per la seva  
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aprovació.

Vist els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim  
local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret  
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals  
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Vist el dictamen favorable aprovat per la Comissió Informativa celebrada el passat 6 de juliol de 
2017

Es proposa al Ple, l’adopció del següent: 

ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les terrasses, de tendals, rètols i altres 
modalitats d’activitat publicitària i d’elements auxiliars no regulats pel planejament urbanístic al 
terme municipal de Bellvei.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

TERCER.  Facultar  a  l’Alcalde  President  subscriure  i  signar  tota  classe  de  documents 
relacionats amb aquest assumpte

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que, s’està donant resposta a una necessitat  
que s’ha creat, s’ha de regular, els horaris son els mateixos que regula les activitats, i no està  
de forma clara com es pot afectar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, es una ordenança que els nostres tècnics han redactat  
i  elaborat  i  per  donar  resposta  a  una  necessitat  de regular  aquest  sector  d’un  moment  a  
debatre.

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

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC).
Abstencions: 4 corresponent al grup polític municipal (04 PDeCat).
Vots en contra: 0

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

8. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI TREFO, 2016. (EXP. 
448/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

En data 20/04/2017 es va aprovar pel Ple de la Corporació el Conveni de col·laboració per a 
l'execució del programa Treball i Formació convocatòria 2016 entre l’Ajuntament de Bellvei i el  
Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
En data 27/04/2017 la Junta de Govern Local aprova la modificació del Conveni en el marc del  
Programa Treball i Formació, convocatòria 2016, que es transcriu:
 
«10.  EXP.  6873/2016.  APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONVENI  EN EL MARC DEL 
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PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATÒRIA 2016. APROVACIÓ SI S’ESCAU.
 
A la  Junta  de  Govern  d’aquesta  corporació  en  sessió  ordinària  19/2016,  de  data  28  de 
desembre de 2016, es va adoptar l’acord d’aprovació de conveni entre el Consell Comarcal del  
Baix Penedès i els ajuntaments de la comarca que participen al programa Treball i Formació en 
la seva convocatòria 2016.
 
Al  Pacte  Sisè  del  conveni  es  fa  referència  a  la  gestió  econòmica  i  al  compromís  que 
assumeixen els  ajuntaments  per  ingressar  una  quantitat  econòmica mensual  a  compte del  
programa, que té com a inici el 20 de febrer de 2017.
 
Atès que durant el mes de gener per part del SOC s’ha tramitat i s’ha rebut una bestreta que 
correspon al 80 % de l’import atorgat de les línies A, B i C, tal com estableix la base 14.2 de 
l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la  
concessió de subvencions per al programa Treball i Formació.
 
Així, es proposa la modificació i substitució dels imports i calendari aprovat al Pacte Sisè del  
conveni, per els imports del quadre adjunt, una vegada efectuat el pagament de 20 de febrer i  
restant la bestreta rebuda per part del SOC deixant sense efecte el redactat del conveni signat 
que es va aprovar al Consell Comarcal del Baix Penedès a la sessió 19/2016.
 
Donar compte, també, de la carta de renúncia de l’ajuntament de Masllorenç durant el mes de 
gener a participar al programa i a la contractació d’un peó treballador de la línia A per una 
durada de 6 mesos. Tanmateix, atès que no es renuncia a cap de les contractacions atorgades 
per la subvenció del SOC, i atesa l’alt nombre d’aturats majors de 45 anys al municipi de Cunit,  
es proposa i es justifica que sigui el municipi de Cunit el receptor d’un contracte de treballador 
de la línia A i que ha iniciat amb normalitat abans del 31 de gener de 2017.
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern, previ dictamen de la Comissió 
Informativa d’Assumptes Generals, l’adopció dels següents
 
ACORDS:
 
PRIMER. Donar compte de la renúncia de l’Ajuntament de Masllorenç a participar en el projecte 
presentat  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès dins  la  convocatòria  2016 del  programa 
Treball i Formació, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
 SEGON. Atesa la renúncia del punt anterior, donar compte del canvi que s’ha hagut d’efectuar 
respecte  el  plantejament  inicial,  havent-se  formalitzat  una  nova  oferta  de  treball  per  una 
persona de la  línia  A i  de durada  6 mesos  al  municipi  de Cunit,  i  que ha iniciat  la  seva  
incorporació laboral abans del 31 de gener de 2017, tal i com estableix la convocatòria del 
programa.  
 
TERCER. Ratificar els imports que han de pagar els ajuntaments en data 20 de febrer de 2017 
al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  i  que  consta  al  segon  paràgraf  del  Pacte  sisè  de 
cadascun dels convenis entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i cada ajuntament.
 
QUART.  Aprovar  el  nou  quadre  que  substitueix  els  imports  que  figuren  a  cadascun  dels 
convenis entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i cada ajuntament al segon paràgraf del  
Pacte sisè del conveni a partir de 20 de març de 2017, essent el nou quadre i imports per a 
cada Ajuntament –veure columnes 20-març i 20 abril:
 

QUADRE DE TRESORERIA MODIFICAT DESPRÉS BESTRETA 80% 
SOC
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COST 
TOTAL

20-feb pendent 80%SOC PEND.1-3
-17

20-mar 20-abr

Albinyana 19.944 € 3.324 € 16.620 € 15.008,0
0 €

1.612,00€ 1.612,0
0 €

Arboç, L’ 29.916 € 4.986 € 24.930 € 22.512,0
0 €

2.418,00 
€

2.418,0
0 €

Banyeres  del 
Penedès

19.944 € 3.324 € 16.620 € 15.008,0
0 €

1.612,00€ 1.612,0
0€

Bellvei 19.944 € 3.324 € 16.620 € 15.008,0
0 €

1.612,00€ 1.612,0
0€

Bisbal  del 
Penedès, La

29.916 € 4.986 € 24.930 € 22.512,0
0 €

2.418,00 
€

2.418,0
0 €

Bonastre 9.972 € 1.662 € 8.310 € 7.504,00 
€

806,00 € 806,00 
€

Cunit  –  peó 
brigada

29.916 € 4.986 € 24.930 € 22.512,0
0 €

2.418,00 
€

2.418,0
0 €

Cunit  –  peó 
forestal

59.652 € 4.971 € 54.681 € 45.024,0
0 €

9.657,00 
€

4.971,0
€

4.686,0
0 €

Llorenç  del 
Penedès

9.972 € 1.657 € 8.315 € 7.504,00 
€

811,00 € 811,00 
€

Montmell, El 19.944 € 3.314 € 16.630 € 15.008,0
0 €

1.622,00€ 1.622,0
0 €

Sant  Jaume  dels 
Domenys

19.944 € 3.314 € 16.630 € 15.008,0
0 €

1.622,00€  1.622,
00€

Santa Oliva 29.916 € 4.971 € 24.945 € 22.512,0
0 €

2.433,00 
€

2.433,0
0 €

CINQUÈ.  Comunicar  aquests  acords  als  Ajuntaments  d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del 
Penedès, Bellvei,  la Bisbal del  Penedès, Bonastre, Cunit,  Llorenç del  Penedès, Masllorenç, 
Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

 
SISÈ. Comunicar aquests acords al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 
SETÈ. Donar compte en la propera sessió de Ple.
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.»
 
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la presidenta del  
Consell  Comarcal,  Sra. Eva M. Serramià Rofes, fent expressa excepció a allò que disposa 
l'article 206 del ROF.

 
Segons  el  quadre de tresoreria  modificat,  l’Ajuntament  de Bellvei  ha  de pagar  1.612,00  € 
desprès  de  calcular  l’import  total  menys  la  bestreta  de  la  subvenció  del  80%  del  Servei  
d’Ocupació de Catalunya i  menys la bestreta realitzada el  mes de febrer  per  un import  de 
3.324,00 €.
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Com sigui que l’Ajuntament de Bellvei no va realitzar l’ingrés de la primera bestreta el dia 20 de 
febrer de 2017, haurà de pagar un import total de 4.936,00€. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 2017,

Al Ple es proposa el següent ACORD:
 
Primer. Aprovar la despesa per un import de 4.936,00 € per el Conveni de col·laboració per a 
l'execució del programa Treball i Formació convocatòria 2016 entre l’Ajuntament de Bellvei i el  
Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  amb  càrrec  a  la  partida  2310  465  condicionada  a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit expedient 998/2017.
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord al proper Ple de la corporació.»

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0.
Vots en contra: 0

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

9. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PUNT ECONÒMIC DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  PER  L’ASSISTÈNCIA  TÈCNICA 
ENGINYERIA (EXP. 994/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Atès que en data 20 d’abril  de 2017 es va aprovar  l’adhesió de l’Ajuntament de Bellvei  al  
conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit de l’enginyeria industrial entre el  
Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.

Vist  que  ens  han comunicat  que hi  ha  hagut  una  modificació  del  conveni  en  el  seu punt  
econòmic 17è pel que fa al sistema de determinació del cost de l’assistència i en el seu punt 18è 

de distribució de la dedicació (intensitat)  entre els  ajuntaments  i  cost  final  de l’assistència,  
quedant de la següent manera:

« 17. Sistema de determinació del cost de l'assistència:

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

D'on:
A = Sou a 68% jornada completa d'un/a enginyer/a, subgrup A1
B = Complement específic (desplaçament dins TM i incompatibilitats)
C = Quota empresarial a la seguretat social (33,75% retribucions brutes)
D = Dietes per desplaçament dels tècnics als municipis (amb cost de seg. social)

F =
Costos indirectes 15% associats a la incorporació del personal a la plantilla 
CCBP (inclou pòlissa de responsabilitat civil professional).

G = Despeses d’aplicacions informàtiques, en el cas que no estiguin finançades per 
l’Ajuntament o per la Diputació de Tarragona
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18. Distribució de la dedicació (intensitat) entre els Ajuntaments i cost final de l’assistència:

Ajuntament Intensitat de l’assistència Import anual 

Albinyana 154 hores/any 6.930 €

L’Arboç 330 hores/any 14.850 €

Banyeres 132 hores/any 5.940 €

Bellvei 154 hores/any 6.930 €

Masllorenç 88 hores/any 3.960 €

Santa Oliva 220 hores/any 9.900 €

SUBTOTAL 1.078 hores/any 48.510 €

Ajuntament Assistència estimada Import hora efectiva €

Bonastre 11 hores/any 495 €

Montmell 11 hores/any 495 €

SUBTOTAL 22 hores/any 990 €

TOTAL 1.100 hores/any 49.410 €

Cost preu/hora: 45,00€/h

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 6 de juliol de 2017,

Es proposa al Ple, el següent 

ACORD:

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  dels  dos  punts  econòmics  17è i  18è del  conveni  de 
col·laboració per  a l'assistència tècnica en l'àmbit  de l’enginyeria industrial  entre el  Consell 
Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.

SEGON. Facultar a l'alcalde, Sr. Fèlix Sans Mañé per a la signatura d'aquesta modificació.

TERCER. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, això que implica pagar més o menys tenint 
en compte els criteris de distribució.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que es pagar menys enlloc de venir quatre vegades vindrà 
dos.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a nivell de Consell quan es pagarà menys. 
Respon el Sr. Alcalde dient que, que l’enginyer farà 154 hores a l’any que és la meitat del que hi 
havia abans, qui prestava el serveis d’enginyer per tant es pagarà menys

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0.
Vots en contra: 0

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

10. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL 2017 DEL PERSONAL LABORAL. 
(EXP. 1272/2017)

El secretari dóna lectura del següent:
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ANTECEDENTS

 Per  Provisió d’aquesta Alcaldia de data  29/06/2017  es  va iniciar  l’expedient  per  a 
l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta 
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe per 
part de la Secretaria Intervenció Municipal.

 El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment pel 
Ple en acord de data 22/02/2016   el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al  
públic sense reclamacions

 En data 29/06/2017 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre el procediment 
legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import d’aquesta massa salarial del personal 
laboral de l’entitat ascendeix a 394.100,00 €, 

FONAMENTS DE DRET

 L’article  primer,  apartat  vint-i-setè  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’Administració  local  (LRSL),  que  modifica  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, 
sobre  la  massa  salarial  del  personal  laboral  del  sector  públic  local,  obliga  a  les 
corporacions  locals  a  aprovar  anualment  la  massa salarial  del  personal  laboral  del  
sector  públic  local  respectant  els  límits  i  les  condicions  establertes  amb  caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del  Ple atesa la seva directa 
vinculació al  Pressupost  anual  i  a  la  plantilla  de personal,  l’aprovació de les quals 
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la  
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per 
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5  de març  (LHL),  llevat  l’excepció  prevista  a  la 
disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.

 La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al  
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest  
article 103.bis LBRL.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 2017,

Per tot l'exposat, es proposa al Ple el següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2017, 
la qual, en termes d’homogeneïtat que, ascendeix a la quantitat de 394.100,00 €.

SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial 
de la Província en el termini de vint dies hàbils.

Pren la  paraula  el  Sr.  José Agustín Huerta  manifesta  que no sabem veure a  on surt   els  
394.100,00 euros però de totes maneres ens abstindrem.

Manifesta el Secretari interventor quins són els càlculs que s’han aplicat a l’hora de determinar 
la massa salarial per a l’exercici 2017.
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En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC).
Abstencions: 4 corresponent al grup polític municipal (04 PDeCat).
Vots en contra: 0

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

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ. PMP 1ER TRIMESTRE DE 2017. 
(EXP. 1259/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

DONAR  COMPTE  INFORME  DE  SECRETARIA  INTERVENCIÓ  PERIODE  MIG  DE 
PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 (Exp.:1259/2017)

INFORME  D’INTERVENCIO  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
CALCUL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT PREVIST AL REIAL DECRET 635/2014, DE 
25 DE JULIOL”

I.- NORMATIVA APLICABLE.

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Reial decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors

II.- ANTECEDENTS DE FET.

El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el  pagament  del  deute comercial  en termes econòmics,  com a indicador  diferent 
respecte del període legal de pagament que estableix el Text refós de la Llei de contractes del  
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre,  per  la qual  s’estableixen mesures  de lluita  contra  la morositat  en les  
operacions comercials. Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 
negatiu, tant en les operacions pagades coma les pendents de pagament, si l’Administració 
paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o  
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han 
transcorregut, a les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

III.- RAONAMENTS JURÍDICS.

Primer.- Operacions incloses en el càlcul.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2016 que constin en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data. Queden excloses les obligacions de pagament contretes 
entre  entitats  que  tinguin  la  consideració  d’Administracions  públiques  en  l’àmbit  de  la 
comptabilitat nacional i les obligacions de pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels  
pagaments proveïdors. Així  mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin 
estat  objecte  de  retenció  com  a  conseqüència  d’embargaments,  manaments  d’execució, 
procediments administratius  de compensació o actes  anàlegs dictats  per  òrgans judicials  o 
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administratius.

Segon.- Terminis de la presentació.

La disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 estableix que: “Mentre no es produeixi  
la  modificació  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  l’1  d’octubre,  les  comunitats  autònomes  i  les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del Text refós d 
ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions públiques aquesta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
trimestre

L’Ajuntament  de  Bellvei  va  complir  amb l’obligació  de presentar  la  informació  requerida  al 
primer trimestre del 2017, el dia 28/04/2017

S’adjunta captura de les dades enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del 
primer trimestre del 2017.

Codi de l’entitat Entitat Ratio 
d’operacions 

pagades

Ratio 
d’operacions 
pendents de 
pagament

Període mitjà de 
pagament 
trimestral

09-43-024-AA-00
0

Bellvei 17,14 43,30 22,83

Es dona compte del dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 
2017 al respecte.
 
S’informa als efectes oportuns.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

12. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. (EXP. 
1352/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

Per Provisió d’alcaldia de data 27/06/2017 es va iniciar l’expedient per a aprovar i comptabilitzar 
el reconeixement extrajudicial de crèdits. 

La Regidora d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 29/06/2017

El secretari Interventor acumulat ha emès els informes favorables corresponents.

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004,  
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Cal  considerar  els  articles 25.1,  26.1,  60.2  del  Reial  decret  500/1990,  de 20 de abril,  que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 2017,

Per tot això, es formula al Ple el següent:

ACORD:

1. Que s’aprovi l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 3.393,80 €.

 El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:

Exercici Proveïdor Concepte Import

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Digitècnic, SL
Segur Iberica SA
7 i TRIA, SA

7 i TRIA, Sa

Quota mensual de GPRS abril 2016
Quota mensual de GPRS maig2016
Quota mensual de GPRS juny 2016
Quota mensual de GPRS juliol 2016
Quota mensual de GPRS agost 2016
Canviar Bateria Central alarma
Quota trimestral servei vigilància
Quota trimestral vigilància privada
Quota anual de GSM trucades incloses
Servei Vigilància Festa Major 2016
Àpats   Setembre  a  Desembre  2015  i 
gener a juny del 2016.
Àpats  setembre  a  desembre  2016  i 
gener febrer del 2017

41,14
41,14
41,14
41,14
41,14
53,24
87,12
141,57
174,24
338,80

1.494,63

898,50

TOTAL ………………………………………………………………… 3.393,80 euros

2.  Que  es  facin  els  assentaments  comptables  necessaris  per  fer  efectiva  la  incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent condicionada a l’existència d’aplicació 
pressupostària adient i suficient.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que és adient aprobar-ho i aplicar-ho al  
pressupost.

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

13. APROVACIÓ SI ESCAU, CALENDARI DE FESTES LOCALS, ANY 2018 (EXP. 1357/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Vista  la publicació de l’ordre TSF/101/2017 de 25 de maig,  per  la qual  el  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018, 
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en el seu article 2, marca que cada ajuntament definirà les seves dues festes locals, retribuïdes 
i no recuperables,

Amb tot, per l’any 2018 els dies més idonis per disfrutar de les festes locals pròpies són el 14 
de maig de 2018 i el 16 d’agost de 2018.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 2017,

Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar que per al municipi de Bellvei, les festes locals per l'any 2018 siguin els dies el 
14 de maig de 2018 i el 16 d’agost de 2018.

Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Pren la paraula 
el Sr. Alcalde manifestant que el dia 14 de maig del 2018 és Sant Isidre i el dia 16 d’agost del  
2018 és el dia següent de la Festa Major.

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

14. APROVACIÓ SI ESCAU, DEIXAR SENSE EFECTE EL REGISTRE DE PARELLES DE 
FET (EXP. 1367/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

Atès que, per acord del Ple en sessió ordinària de data 28/06/2012  aprovà, entre d’altres, el  
Registre Parelles de Fet i el seu Reglament i que fou publicat el seu text íntegre en BOP de 
Tarragona numero 18 de data 22 de gener de 2013.

Vist el Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol. Del  
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables.

Atès que per ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, s'aprova el Reglament del Registre de 
parelles estables de Catalunya que Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya

Aquest  Reglament  té  per  objecte  regular  l'organització,  el  funcionament  i  la  publicitat  del 
Registre de parelles estables de Catalunya.

Atès  que  la  naturalesa  jurídica  i  adscripció  del  Registre  de  parelles  estables  té  caràcter  
administratiu i que s'adscriu al departament competent en matèria de dret civil, mitjançant la 
Direcció  General  de  Dret  i  d'Entitats  Jurídiques,  que  en  té  atribuïda  la  competència.  El 
responsable del Registre és el director o directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques, el qual  
pot  delegar  l'exercici  de les funcions  que li  corresponen a les persones responsables  dels 
serveis territorials del Departament.

Atès  que,  el  Registre  de  parelles  estables  de  Catalunya  és  únic  i  es  gestiona  en  suport 
informàtic.

Vist el que disposa el Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 
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de juliol,  del  llibre segon del  Codi  civil  de Catalunya, relativa  a  la  creació del  Registre de 
parelles estables i els articles 234-1 a 234-14 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del passat 6 de juliol de 2017,

Es proposa al Ple l’aprovació del següent:

ACORD:

Primer. DEIXAR sense efectes el Registre parelles de fet d el l’Ajuntament de Bellvei pel que fa 
a les noves inscripcions i mantenir-lo per a la resta d’efectes (baixes i certificacions).

Segon.  COMUNICAR  aquest  acord  a  totes  les  parelles  inscrites  així  com  la  possibilitat 
d’inscriure’s com a parella estable en el  Registre de parelles estables de Catalunya en els 
Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona.

Pren  la  paraula  el  Sr.  José Agustín  Huerta  dient  que,  això és  com a  conseqüència  d’una 
obligació legal o bé com a conseqüència de tenir un únic Registre.

Manifesta el Secretari dient que s’estableix un registre únic d’inscripció de les parelles de fet.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, la comoditat a l’Ajuntament de Bellvei i no a anar 
a Tarragona tenint en compte que és un servei al Poble i per tant m’abstinc.

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

Vots a favor: 10 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 04 PDeCat).
Abstencions: 1 corresponent al grup polític municipal (01 PSC) 
Vots en contra: 0

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

15. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM (EXP. 1399/2017)

El Secretari dóna lectura del següent:

Vista la Moció que presenta el  grup municipal  +Bellvei  en data 5 de juliol  de 2017 registre  
d’entrada nº 2297 pel l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 

«MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, 
Maite  Arqué,  Jaume  Bosch,  Francesc  de  Dalmases,  Carme-Laura  Gil,  Itziar  González, 
Francesc Pané i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels  
històriques,  antigues  i  profundes,  i  s’ha  manifestat  reiteradament  al  llarg  del  temps.  Avui,  
Catalunya  està  integrada  en  l’Estat  espanyol,  el  qual,  per  innegables  raons  d’història,  
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el  

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=544979&language=ca_ES#fragment-1174431
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=544979&language=ca_ES#fragment-1174431
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704714&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704714&language=ca_ES


 
Ajuntament de Bellvei

reconeguin així. 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del  
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una  
gran majoria de la seva població. 
Entre  els  drets  essencials  i  inalienables de les societats  democràtiques,  es reconeix  el  de  
decidir  el  seu futur  polític.  I  és  aquest  dret  el  que  sustenta  la  demanda d’una  majoria  de  
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un  
referèndum és  majoritària  i  transversal;  i  congruent  amb  la  determinació  cívica,  pacífica  i  
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a  
favor del seu dret a decidir. 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,  
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si  aquesta possibilitat  no  s’ha obert  fins ara  ha estat  per  manca de voluntat  política  dels  
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès  
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne  
de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el  
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític  
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això: 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els  
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i  
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el  
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el  Parlament  de  Catalunya  com la  institució  democràtica  on  es  manifesta  la  
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin  
per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem  la  convicció  que  el  referèndum  és  una  eina  inclusiva,  que  permetrà  la  lliure  
expressió  dels  diversos  posicionaments  que  els  ciutadans  i  ciutadanes  de  Catalunya  han  
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho  
fem  apel·lant  al  mecanisme  fonamental  de  què  disposen  les  societats  modernes:  el  
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest  referèndum ha  de propiciar  que  tothom se  senti  cridat  a  participar-hi.  Per  això  és  
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les  
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar  
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la  ciutadania  de  Catalunya  i  als  valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Per tot això, el grup municipal +Bellvei, proposen al Ple Municipal els següents: 

ACORDS:

1.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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2.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3.-  Promoure al  municipi  que entitats,  associacions  i  agents  econòmics  es  sumin al  Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

4.- L’Ajuntament de Bellvei cedirà els espais municipals per la celebració del referèndum de l’1  
d’Octubre, sempre que hi hagi una petició formal del Govern de la Generalitat, emparada en el 
marc legal vigent a Catalunya per la seva celebració.

5.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al  
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i  a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, manifesto i pregunto davant del Plenari a on és la  
convocatòria del Referèndum.

L’anunci de la futura convocatòria d’un referèndum no es pot en cap cas confondre amb un 
referèndum a l’empara de la llei vigent.

He demanat un informe al  Secretari  sobre la legalitat d’aquest Referèndum i  per tant de la 
Moció i que hi digui aquest pro

Pren la paraula el Sr. Secretari dient que és cert que la Sra. Núria Güell ha demanat informe 
sobre la legalitat d’aquesta Moció sobre el Referèndum i puntualitzant el contingut de l’informe 
emès sobre la cessió d’ús d’equipaments municipals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que ha d’haver una empara de la Llei

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que si ens fixem en el punt 4 de la Moció diu que 
emparada en el  marc legal vigent a Catalunya per la seva celebració tindria que dir  que a 
Catalunya i a l’Estat ja que la Constitució és la que hi ha, no regula el Referèndum i per tant es  
pot demanar i que el Secretari no ha pogut fer l’informe. Per tant, el meu vot serà NO.

Per tant  en nom de PSC no participarem en un referèndum d’aquestes característiques, ni 
prestarem el nostre suport polític o col·laboració institucional als que pretenguin organitzar-lo.

En aquest sentit, si el govern de Catalunya demana la col·laboració d’altres administracions 
(ajuntaments)  exigirem  que  ha  faci  de  forma  oficial  i  per  escrit  degudament  signat  pel  
responsable que correspongui, i abans de prendre qualsevol decisió al respecte, demanarem 
un informe escrit i signat pel Secretari de la Corporació i per tant no és legal.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient, no és legal el què?

Pren la paraula la Sra. Núria Güell per no existeix i que aquesta Moció està copiada de les  
l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis. El tema 
és quan es va fer això no estava recollit en els programes de Junts X Si ni de la CUP ja sabem  
quina és la posició del PSC i per tant ni és legal ni està convocat .

Tenint en compte que des de l’Estat el Govern del PP no ha col·laborat gens per contribuir 
d’arribar d’aquesta manera. Es podria haver arribar a un acord, diàleg i no hi hagut. Ja ho va dir 
el President de la Generalitat dient que haurà Referèndum si o si.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que hi ha molta gent que vol dir la seva,  
alguns que si altres que no; només faltaria. I al menys dir-ho. S’ha de buscar el marc legal. Ara 
no ho sabem tenim una incertesa, no sabem quanta vol quedar-se o anar-se d’Espanya i es fa 
preguntant. I per tant, fer-ho referèndum, no hi ha cap il·legalitat.
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Pren la paraula la Sra. Núria Güell, dient que si hi ha un referèndum legal jo aniré a votar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, preguntant a la Sra Núria Güell si anar votar és il·legal.

Respon la Sra. Núria Güell dient anar votar no és il·legal si hi ha Referèndum legal.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que tant el PP i el PSOE no han contribuir en res a favor de  
Catalunya, absolutament res.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient, que CiU ara són PDeCAT que estan junts amb la CUP,  
no eren independents i ara ho son.

Per tant dic el que penso, estic d’acord amb el PSC amb els seus pronunciaments. Aquesta 
Moció no és legal per que no està aprovat cap Referèndum. 

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient, que els drets  angloafricans, una persona en concret 
van que tenir que infringir la Llei perquè estava mal feta, en perjudici dels negres. Les lleis  
s’han d’adaptar als temps i a la gent i no al revés. Núria jo estic d’acord amb tu en una cosa, 
que teniu  por.  Heu de ser  valent  amb vosaltres  mateixos  i  amb la  gent.  Hi  han municipis 
socialistes que ho aprovaran; s’ha de ser valent. Estem anclats amb una estructura anàrquica i 
per això ens rebel·lem; hi ha un verdader problema no podem amagar-ho.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, en el moment que hi hagi un referèndum convocat  
legalment pel President de la Generalitat aniré a votar hi votaré que no. Ara no està convocant 
legalment.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, dintre del nostre grup que som 6 aquí hi ha diferents  
sensibilitats i diem que hem de votar que alguns que si altres que no i tothom ha de tenir el dret 
de votar.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que tots tenen el dret de votar.

Respon el  Sr.  Alcalde dient  que no ho sembla.  Penso que aquesta  Moció  és  molt  clara  i  
intentant que es faci el Referèndum que és el que volen la majoria dels catalans que estigui en  
compte i que l’Ajuntament cedirà els espais municipals per dur a terme el Referèndum  dintre 
del marc legal a Catalunya

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, el marc legal a Catalunya i de l’Estat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que dintre del marc legal a Catalunya. El dret a votar és un 
dret que tenim i no és il·legal.

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

Vots a favor: 10 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 04 PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 1 corresponent al grup polític municipal (01 PSC) 

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

PROPOSTA D’URGÈNCIA

D’acord amb el que disposa els articles 47 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 103.3  
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
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règim local de Catalunya, 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tots els membres del Ple consideren urgent tractar el següent tema:

Exp.  2017/1158  Aprovació  de  l’Ordenança  reguladora  de  les  Bases  Específiques  de 
Subvencions per la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per l’adquisició 
de material escolar al CEIP La Muntanyeta.

S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure aquest punt en l’ordre del dia.

 

APROVACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LES  BASES  ESPECÍFIQUES  DE 
SUBVENCIONS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL 
PER  L’ADQUISICIÓ  DE  MATERIAL  ESCOLAR  AL  CEIP  LA  MUNTANYETA.   (EXP. 
2017/1158)

El Secretari dóna lectura del següent:

Considerant que per provisió de l’Alcaldia de data 17/05/2017 se sol·licità informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases especifiques de subvencions en matèria de concessió d’ajuts econòmics de caràcter 
individual per l’adquisició de material escolar.

Vist l’informe de Secretaria d’Intervenció a on estableix el procediment a seguir per la seva  
aprovació.

Vist els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim  
local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret  
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals  
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

 Es proposa al Ple, els següents: 

ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases especifiques de subvencions 
per la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per l’adquisició de material escolar.

SEGON. Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

TERCER.  Facultar  a  l’Alcalde  President  subscriure  i  signar  tota  classe  de  documents 
relacionats amb aquest assumpte

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS PER LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE 
MATERIAL ESCOLAR AL CEIP LA MUNTANYETA”

 ARTICLE 1. -Objecte de les subvencions

Mitjançant la present ordenança específica s’estableixen les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per l’Ajuntament de la Bellvei que tenen per objecte regular les subvencions:

- per a l’adquisició dels llibres de text dels escolars del CEIP La Muntanyeta.
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 ARTICLE 2. Beneficiaris

Seran beneficiaris d’aquesta subvenció, les famílies empadronades a Bellvei dels alumnes del 
CEIP La Muntanyeta i que s’acolleixin al servei de reciclatge de llibres de text, si el curs disposa 
d’aquest servei.

ARTICLE 3. Iniciació i procediment per a la concessió de la subvenció 

El procediment per a la concessió de les subvencions  es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva. Mitjançant convocatòria pública s‘iniciarà sempre d’ofici d’acord amb allò que 
estableix l’article 23 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord 
amb la convocatòria aprovada per l’òrgan competent que desenvoluparà el procediment per a 
la concessió de les subvencions convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:

- Indicació de la disposició que estableixi, si s’escau, les bases reguladores i del diari oficial en 
què es publica.

- Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les 
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de les 
subvencions.
- Seran requisits dels sol·licitants per a la concessió de les subvencions regulades en aquesta 
ordenança:
a) Ser pare-mare-o tutor d’un alumne dels centres determinats en l’art. 2
b) Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o representants legals.
c) En cas que només consti empadronat l’alumne amb només un dels dos progenitors, caldrà 
justificar-ne la guàrdia i custòdia.
- L’òrgan competent per a la instrucció serà la Intervenció i per a la resolució del procediment 
serà la Junta de Govern Local.
- Termini de presentació de sol·licituds.
- La data límit de resolució
- Junt amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar acreditació de les despeses mitjançant les factures o 
rebuts corresponents.

ARTICLE 4. Instrucció del Procediment

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan que es designa 
en la convocatòria. 

L’instructor realitzarà d’ofici  quantes actuacions consideri  necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució.

Les activitats d’instrucció comprendran:

- Petició i realització de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits 
per les normes que regulen la subvenció.

- Preavaluació de les sol·licituds o peticions, per tal de verificar el compliment de les condicions  
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció 

L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.

ARTICLE 5. Resolució

No  es  podrà  adoptar  cap  resolució  fins  que  no  s’acrediti  l’existència  de  consignació 
pressupostària adient i suficient en l’expedient. Una vegada aprovada la proposta de resolució 
definitiva, i  d’acord amb allò que preveu l’article 41 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre,  del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, si s’escau, en la norma o 
convocatòria corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot 
cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels 
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beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis  
mesos.  El  venciment  d’aquest  termini  màxim sense haver  notificat  la resolució legitima els  
interessats s’entendrà desestimada per silenci  administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció.

La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb allò que preveu l’article 
40  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques.  La  pràctica  d’aquesta  notificació  o  publicació  s’ajustarà  a  les 
disposicions que conté l’article 41 de l’esmentada Llei.

ARTICLE 6. Obligacions dels Beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

a) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions.

b) Sotmetres a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent així com també 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 
competents.

c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades.
d) Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, caldrà procedir al 
reintegrament de la quantia rebuda.

ARTICLE 7. Quantia

La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat consignada en els pressupostos 
de l’Ajuntament per a cada exercici.

ARTICLE 8. Justificació i Cobrament

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:

AJUT UNIVERSAL (només els cursos no subjectes a servei de reciclatge)

 En cas d’ajut universal:

- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcalde, sol·licitant el pagament de la subvenció, 
amb indicació del  número de compte al qual s’ha d’efectuar la transferència, segons model 
normalitzat,  amb  declaració  jurada  de  no  ser  deutors  d’AEAT  i  Tresoreria  General  de  la 
Seguretat Social.

 -Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa o 
còpies compulsades.

-Justificants del pagament de les factures aportades.

-Justificant que la unitat familiar estigui empadronada al municipi.

 -Els alumnes dels cursos que disposen del servei de reciclatge de llibres de text no hauran de 
fer la sol·licitud de l’ajut en cas que optin per l’universal, si que ho hauran de fer en cas que per 
la seva situació personal i familiar optin a l’ajut específic.

- La documentació justificativa s’ha de presentar en el termini que estableixi la convocatòria.

AJUTS ESPECIFICS 

Els justificants que cal presentar son:
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a)  Instància  subscrita  pel  beneficiari  dirigida  a  l’alcalde,  sol·licitant  el  pagament  de  la 
subvenció, amb indicació del número de compte al qual s’ha d’efectuar la transferència, segons 
model normalitzat, amb declaració jurada de no ser deutors d’AEAT i Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

b)  Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa 
o còpies compulsades.

c)  Justificants del pagament de les factures aportades.

d)  Justificant que la unitat familiar estigui empadronada al municipi.

e)     Situacions socioeconòmiques de la família: S’acreditarà mitjançant la presentació de 
la declaració d’IRPF. Solament en cas que resulti negativa es podrà complementar amb 
altra  documentació  que  aporti  la  persona  interessada  (Certificat  de  pensions, 
contractes de treball i nòmines corresponents, altres justificants: PIRMI, etc ...)

f)       Condició  de  família  Monoparental:  S’acreditarà  per  mitjà  de  sentència  judicial  o 
conveni, i /o llibre de filiació i/o de família i certificat d’empadronament. També es pot  
incorporar una declaració jurada dels membre que conviuen, de la situació actual de la 
família.

g)     Germans  que tinguin  la  condició  de  disminuïts:  s’acreditarà  dictamen expedit  per 
l’equip multiprofessional de valoració i orientació de persones disminuïdes (EVO) del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya o equivalent. 

h)     Família nombrosa: Aportació del títol expedit pel Departament de Benestar i Família 
de la generalitat de Catalunya.

i)       En cas de separacions/divorci s’haurà de presentar el corresponent conveni regulador 
dels  règims  de  pensions  compensatòries  entre  cònjuges.  En  cas  que  hi  hagi  una 
demanda per incompliment d’aquest també s’haurà de presentar. 

Tots els documents presentats hauran de ser originals o còpies adverades. En cas contrari 
l’Ajuntament podrà considerar no provada la situació que s’al·lega.

ARTICLE 9. El Reintegrament

El beneficiari ha de complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta subvenció. En altre 
cas, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència 
de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 de la Llei 
General de Subvencions.

ARTICLE 10. Atorgament i pagaments de les subvencions 

a) Subvenció dels llibres de text a CEIP La Muntanyeta

 

Els criteris de concessió seran:

1)     Ajuts universals: Les persones destinatàries de l’ajut, excepte les que se’ls concedeix 
l’Ajut específic.

2)     Ajut específic: 

a)     Les unitats familiars d’ingressos nets anuals iguals o inferiors a 15.000 €

b)     Les unitats familiars amb uns ingressos nets anuals iguals o inferiors a 20.000 € i 
que compleixin almenys un dels següents requisits (l’acreditació d’aquests requisits 
s’exposen al punt 9 de les bases):
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1-     Famílies  nombroses  (3  o  més  fills)  que  siguin  titulars  del  Títol  de família 
nombrosa.

2-     Famílies monoparentals; no es consideraran famílies monoparentals les de 
pares separats que estiguin convivint amb una altre parella

c)      Les unitats  familiars  amb un fill  amb disminució,  sempre que aquest  tingui  la 
condició legal de disminuït.  En aquests cas optaran a aquest ajut amb caràcter 
universal tots els membres de la família escolaritzats, empadronats i que resideixin 
habitualment al municipi de Bellvei.

Nota:    1.- S’entén unitat familiar la formada per mare i/o pare i els seus fills

2.-  Els  límits  econòmics  inclouen  els  règims  de  pensions  compensatòries  entre 
cònjuges, exceptuant el cas de demanda d’incompliment d’aquest règim. 

Import dels ajuts:  

Ajuts universals:

Amb caràcter universal, i per tots els alumnes matriculats al CEIP La Muntanyeta, 
que estiguin empadronats i  resideixin al municipi, l’Ajuntament concedirà un ajut 
per un import igual al 20% del cost d’adquisició dels llibres de text del curs.

Ajuts específics:

L’import d’aquest ajut serà el corresponent al 100% del cost d’adquisició dels llibres 
de text del curs.

Els ajuts son incompatibles entre ells, tenint prioritat el de quantia més elevada que 
correspon a l’Ajut Específic. 

Cursos subjectes al servei de reciclatge de llibres:

Ajuts universals: L’Ajuntament de Bellvei abonarà al servei de reciclatge l’import corresponent al 
20  %  del  cost  dels  llibres  multiplicat  pel  número  d’alumnes  possibles  beneficiaris 
independentment que s’acolleixin, o no, al servei de reciclatge. 

Ajuts Específics: L’Ajuntament de Bellvei abonarà al servei de reciclatge l’import corresponent 
al  100  %  del  cost  dels  llibres  de  tots  els  alumnes  que  han  sol·licitat  aquest  ajut  
independentment que s’acolleixin, o no , al servei.

El  pagament  dels  imports  atorgats,l’ajuntament  els  farà  efectius  al  servei  de  reciclatge 
mitjançant transferència bancària, acompanyat d’una relació de beneficiaris i la quantia de l’ajut  
concedit a cadascun. 

L’alumne rebrà aquest ajut de la següent forma: 

Universal (20 % del cost dels llibres):

Quan el servei de reciclatge aboni als pares l’import corresponent per haver optat al  
servei de reciclatge hi afegirà el 20 % de l’ajut de l’ajuntament. En cas que la persona  
no es vulgui acollir a aquest servei, tot i ser possible beneficiari de l’ajut, no el podrà  
cobrar i aquest import quedarà pel servei de reciclatge.

Específics (100% del cost dels llibres): 

El servei de reciclatge abonarà a les persones que s’acolleixin a aquest servei el 100 % 
de l’import dels llibres. En cas que la persona no es vulgui acollir a aquest servei, tot i  
ser possible beneficiari de l’ajut, no el podrà cobrar i aquest import quedarà pel servei  
de reciclatge.

Cursos no subjectes al servei de reciclatge de llibres:

En  la  valoració  de  l’expedient  hi  intervindrà  l’equip  tècnic  de  Serveis  Socials  i  l’Àrea 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Bellvei. L’informe d’intervenció de concessió serà sotmès; 
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prèvia proposta de la regidoria a la Junta de Govern, com a òrgan competent per adoptar la 
resolució  pertinent.  Les  concessions  o  denegacions  dels  ajuts  es  notificaran  de  manera 
individualitzada a cada sol·licitant.

El  pagament  dels  imports  atorgats,  un  cop  notificada  la  concessió  dels  ajuts,  es  faran 
mitjançant transferència bancària, prèvia declaració de beneficiaris/es.

ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions

La concessió d’aquestes ajudes no serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o 
ajuda.

ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions aquells que 
per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei 38-2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 13. Infraccions

Constitueixen infraccions els incompliments de les obligacions recollides en la Llei 38-2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 

ARTICLE 14. Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament el text en el 
Butlletí  Oficial  de la Província, i  transcorregut el  termini  establert  en l’article 65.2 de la Llei 
7-1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, mantenint-se vigent mentre no es procedeixi 
a la seva modificació o derogació.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, havent aprovat l’urgència i per tant no en 
tinguin temps de valorar-ho dona l’urgència. 

Pren  la  paraula  el  Secretaria  Interventor  dient  quin  és  el  procediment  a  seguir  sobre 
l’atorgament de les subvencions

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que a l’article 10 diu Famílies monoparentals; 
no es consideraran famílies monoparentals les de pares separats que estiguin convivint amb 
una altre parella, com és controla això.

Manifesta  el  Secretari  a  través  del  Registre  de  Parelles  de  Fets  o  bé  certificat  de 
residencia/convivència i també que estiguin empadronats.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que a través dels Serveis Socials i també s’ha de dir que és 
difícil de controlar.

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

Vots  a  favor: 11  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0 

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

16. PRECS I PREGUNTES.
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Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

En referència de la situació de la pista de tenis se que s’ha fet esforços  la meva proposta seria  
deixar-la oberta. Han d’entrar de mala manera i deixar oberta l’entrada ja que difícilment  dia  
rere dia anirà de arreglar-ho

Respon l’Alcalde dient que mirarem aquesta proposta i si és viable o no. La gent fa servir per  
altres coses i no per jugar a tenis.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

A la Rambla Josep Torrents com estan les obres, s’ha estant reparant?.

Respon el Sr. Alcalde dient que ja s’han reparat les obres posant-hi les rajoles.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que va haver-hi unes problemes amb l’empresa de 
tenir-ho comprar-ho i per instal·lar-ho aquí.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

La Situació dels miralls del carrer Montpeo si es tindria que posar

Pren la paraula la Sra. Mónica Sebé donant l’explicació sobre la necessitat de posar els miralls

Respon el Sr. Alcalde que mirarà de donar solució.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Ja hem parlat varies vegades sobre la bústia de Correos com ha està aquest tema?

Respon l’Alcalde dient que hem parlat amb correus i no tenim resposta, Hem tingut que reposar  
diferentes bústies.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Ja hem parlat en els darrers plens sobre la situació de diferents contenidors del Polígon, que 
s’estan retirant s’ha fet alguna gestió, si n’hi han o no?

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi han contenidors que ho reposarà l’empresa.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Sobre la situació del Pavelló hem rebut queixa sobre la situació d’alguns aparells com està la 
situació?

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que és un tema de manteniment de les màquines que 
ens facin un pressupost  L’empresa de la màquina ha plegat i no hi han peces per la reposició.  
Algunes es van arreglar i altres no .Si es fan a ma és mes cara  que després hi han problemes  
amb la garantia de la peca que surti be.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Hem rebut  queixes  sobre la  situació dels  parcs  sobre el  manteniment  com està,  a  la  Llar 
d’Infants al Centre Mèdic, Llar d’Infants, etc..
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Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que tenim uns pressupostos sobre la taula per reparar hi  
han un pressupost de 6.000 euros, les reparacions del Casal d’Avis.

Així demano que la gent ens comuniqui per escrit a l’ajuntament les incidències de queixes 
sobre la situació dels parcs per tal de reparar-ho tant que podem fer-ho.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Si hi  ha alguna obligació de que les parcel·les buides estiguin tancades obligar establir  les 
valles.

El Secretari manifesta de que d’haver l’existència d’una norma legal, reglament/ordenança que 
obligació l’establiment de valles als solars  i les característiques d’aquestes valles ho establiran 
a través la normativa urbanística.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

Cada  quant  es  recull  la  brossa,  vam  veure  que  hi  ha  una  queixa  sobre  els  olors  dels  
contenidors.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que es neteja cada setmana i si no recordo malament a  
través del Consell Comarcal es farà una auditoria del servei de l’empresa ECOBP

Concretament  just  quan  el  camió  passa  a  buidar  després  es  dur  a  terme  la  neteja  del  
contenidor.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

En referència a la Llar d’Infants en el començament quines obres, millores s’han fet.

Respon l’alcalde dient que s’ha canviat les valles.

Pren la paraula la Sra. Carolina Granado dient que se ha comprado material podreis verlo, de  
las dos clases, se ha pintado el muro, la part de fuera y dentro se ha pintado

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet, dient que en el porxo seria difícil de fer-ho.

Pren la paraula la Sra. Carolina Granado manifestat la manera que es podria instal·lar el porxo i  
les seves conseqüències.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

En referència com es pot aparcar en el tros del Camí de Baronia?

Pren la paraula el Sr. Rafael Diaz dient que, explicant les actuacions que s’han dur a terme. En 
les actuacions de poder fer la Cursa.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta, Sra. Mònica Sebé 
i el Sr. Rafael Diaz sobre com es podrà aparcar els cotxes quan es faci la Cursa i que els  
comerciants  es  puguin  beneficiar  el  màxim possible  i  també l’agradat  del  recorregut  de la 
Cursa.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que no hi ha baixades infantils en aquest any.

Manifesta el Sr. Rafael Diaz dient que en aquest any no i menciona els activitats que es faran i  
el seu recorregut.
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Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

En referència  a uns informes que es van demanar tenim en compte els  termini  per  tal  de 
emetre, com està?

El  Secretari  manifesta que hi  ha un termini  determinat  per  resoldre els  informes i  donat el 
contingut de la petició sobre les indemnitzacions dels càrrecs electres 2011-2015 i 2015-2019,

Pren la paraula la Sra. Mònica Sebé manifestant el retard de l’emissió dels informes per part de 
Secretaria i que l’a informació hi és.

Respon el Secretari dient que, cal tenir en compte la dedicació parcial que tinc a l’Ajuntament  
de Bellvei.

Pren la paraula el Sr. Alcalde de que el Secretari té una dedicació del 20% a la setmana.

Pregunta que formula el Sr. José Agustin Huerta.

En referència al control del consum de la benzina a través de la VISA que ens agrada mirar,  
sobre els vehicles es fan ús amb el control de la matrícula com està?

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que. es fa un consum de la màquina escorçadora i altres i 
treballs del paletes  de l’ús del grup electrogen i s’ha de fer un control més explícit es farà.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que finalment en el Sector 8 i 13 s’han arribat un acord amb  
Endesa  amb l’electrificació del sector i per tal de canalitzar les ofertes de treball que tinguin les  
empreses, per exemple de carretillers i altres.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que a través de la nostra Tècnica organitzar i canalitzar 
un curs de carretillers a partir de setembre per tal de que les persones es puguin formar-se 
d’acord amb les ofertes que puguin haver de les empreses.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  dient  que  l’Ajuntament  ha  guanyat  el  recurs  contenciós 
administratiu de l’acord de l’empresa de la recepció de les obres del projecte del camp de golf 
així  mateix manifestar  que el  municipi  de Bellvei  és dels menys endeutats de la comarca i 
estem del  387.000  euros  pendent  d’amortitzar.  L’Ajuntament  de Bellvei  deu 177 euros  per 
habitants i altres municipis deuen 3.300 euros per habitant.

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