
 
Ajuntament de Bellvei

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I  URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari i urgent

Data: 24/10/2017

Horari: De les 19:00 hores a les 19:40 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. Mònica Sebé Rodríguez  PDeCat
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat

Regidors NO assistents que excusen la seva assistents:

-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC

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
 
PRIMER.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE +BELLVEI  I  PDECAT,  PER 
ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. (EXP. 1864/2017)

SEGON.-  DEBATRE  LA PROBLEMÀTICA DE LA INSTAL·LACIÓ  DE L’ANTENA WIFI  A 
BARONIA DEL MAR. (EXPS. 753/2016 I 1448/2017)

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

Desenvolupament de la sessió

 



 
Ajuntament de Bellvei

APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

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 
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 extraordinari i urgent tractar els següents punts:

PRIMER.-  MOCIÓ  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE +BELLVEI  I  PDECAT,  PER 
ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. (EXP. 1864/2017)

SEGON.-  DEBATRE  LA  PROBLEMÀTICA DE  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  L’ANTENA  WIFI  A 
BARONIA DEL MAR. (EXPS. 753/2016 I 1448/2017) 

S’aprova per unanimitat dels presents, la declaració d’urgència.

1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE +BELLVEI I PDECAT, PER ATURAR 
LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. (EXP. 1864/2017)

El secretari dóna lectura del següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la  suspensió  de l’Autonomia de Catalunya,  evidencia  que davant  d’un problema 
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de 
drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació 
de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres 
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a 
aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana  a  través  d’un  fort  atac  als  drets  dels  catalans  i  les  catalanes  per  la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans  de  comunicació,  la  violació  del  secret  postal,  les  detencions  de  càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més 
de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població 
pacífica  l’1  d’octubre,  l’empresonament  dels  líders  de  la  societat  civil,  el  gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la  
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que 
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de l’Ajuntament de Bellvei,

ACORDA:
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Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat  popular  del  passat  1  d'Octubre  en  els  termes  que  estableix  la  Llei  del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya.

Segon.  Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures  repressives  aplicades  per  l’Estat  espanyol  contra  la  població  i  les 
institucions catalanes.

Tercer.  Instar  el  Govern  espanyol  i  els  partits  que  li  donen  suport  a  aturar  la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Quart.  Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta  del  Parlament  de  Catalunya,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a 
l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  al  Govern  espanyol  i  als  grups 
polítics del Parlament de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, dient que aquesta Moció reflecteix molt bé el que 
pensa la majoria dels regidors, que estan passant coses al carrer que no es pensat mai que 
hagués arriat, de que tornin a casa els detinguts el més aviat possible , estem totalment d’acord 
amb el contingut de la Moció i evidentment votarem a favor.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que estem d’acord amb el contingut d’aquesta Moció però 
en el paràgraf primer de l’acord d’aquesta Moció es proposa una modificació ja que una part del  
nostre  electoral  no està  d’acord,  i  es   proposa la modificació  del  punt  primer de la  moció 
quedant redactada de la següent manera:

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament.

Els punts segons, tercer i quart queda tal com està sense cap tipus de modificació.

Continua dient el Sr. Alcalde insistint que la resta de la Moció estem totalment d’acord, amb 
l’alliberament dels “Jordi’s” 

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, dient que entenc la proposta presentada pel Sr. 
Alcalde, nosaltres manifesten l’acord de l’aprovació de la Moció tal  com esta redactada, la 
qüestió es que la Moció s’aprovi, però el nostre grup està d’acord tal com està presentada 
tenint en compte que el punt primer quedaria de la següent manera:   Manifestar el suport al  
Govern de Catalunya i al Parlament.

Per tant, no estem d’acord en la modificació del punt primer de la Moció, però votarem a favor 
l’aprovació de la Moció amb la modificació del punt primer de la Moció tenint en compte que el  
més important es l’aprovació de la Moció en el seu conjunt.

En no fer  ús  de la paraula  cap regidor  més, l’Alcalde sotmet  la Moció amb la modificació 
proposada referent al punt primer, a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 9 corresponent al grup polític municipal (05 + BELLVEI, 04 PDeCat).
Abstencions: 0
Vots en contra: 0 

Llegida la votació es troba conforme. 

L’Alcalde declara aprovada la Moció amb la modificació  presentada en el  punt  primer  que 
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queda en la següent manera: Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament. 
per unanimitat dels presents.

2.- DEBATRE LA PROBLEMÀTICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA WIFI A BARONIA 
DEL MAR. (EXPS. 753/2016 I 1448/2017)

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, aquest divendres es passar unes fulles 
preguntant tres opcions als veïns per la connexió de wifi  a la urbanització, es va parlar en 
l’anterior ple i a més a més no s’ha informat en el contingut de les preguntes, que es passessin 
els papers amb l’opció corresponent es presenta al Centre Cívic estava tancat

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que es va tancar a les set de la tarda.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, no està penjant l’horari en el Centre cívic.

Respon el Sr. Alcalde dient que, l’horari del Centre Cívic és de 4 a 8 de la tarda. Aquell dia va 
que tancar abans, una hora abans, per problemes personals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, de les opcions he mirat l’expedient, hi han 
diferents opcions de fibra òptica no consta el pressupost  30.000 euros

Respon el  Sr. Alcalde dient  que,  no hi  ha cap pressupost. És una informació que ens han 
passat  per mail amb diferents opcions.

Manifesta el Sr José Agustín Huerta, manifestant que com es pot votar si no es coneixen les 
opcions.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que dels que hi havien hi ha una que ens semblava més adient 
per arribar la fibra òptica a la urbanització de la Baronia.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet, manifestant que, aquesta opció quan es desplegui la fibra 
òptica entre sis i vuit mesos venint de Santa Oliva La diferència està en el desplegament que  
pot portar a 60.000 euros.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, una vegada signat el conveni això no 
portaria cap cost.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que el Conveni manifestant com es prestaria el servei.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, he llegit el conveni que acaba el servei el 
febrer i per tant el cost del servei de desmantellament no és de 6.000 euros.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient, que l’empresa guanyarà en el servei i si no hi ha el  
servei ho ha de cobrar de qualsevol manera. L’empresa ha fet una inversió pensant que les 
despeses a l’hora de prestar el servei ho cobriria sinó no cobrar..

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín i el Sr. Gerard colet sobre 
les  despeses  de  d’instal·lació  de  les  inversions  sobre  la  instal·lació  de  la  fibra  òptica  i  la 
instal·lació de l’antena

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que, en el conveni diu que a partir del mes de  
febrer l’Ajuntament no ha de pagar res.
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Pren la  paraula  la  Sra.  Carolina Granado dient  que,  si  se monta una  antena para dar  un  
Servicio y por causas ajenas no se presta el servicio las Inversiones las tenien que recuperar.

Manifesta el  Sr. José Agustin Huerta, dient que a on tu diu això.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, tu creus la demandarà l’Ajuntament

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta, Sra. Carolina 
Granado i el Sr. Alcalde sobre els costos de la prestació del servei en el cas que no pugui 
prestar i sobre la enquesta 

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, 30.000,00 euros per la instal·lació i els 6.000 
euros els pagarà l’Ajuntament.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, dient que s’ha de plantejar quanta gent voldria la 
fibra òptica.

Manifesta el Sr. Alcalde que, en aquest paper que es va repartir manifestà si la gent vol la fibra 
òptica.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta manifestant els costos que s’han de repartir dels 
30.000,00 euros sobre la instal·lació fibra òptica.

Manifesta el Sr. Alcalde que, en la reunió de la presentació es va dir això.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i el Sr. Alcalde 
sobre la informació donada als veïns sobre la enquesta que es va presentar.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, es pot preguntar a tant el Centre Cívic com l’Ajuntament 
sobre tema poden preguntar el que vulguin. Una vegada que tinguem tota la informació es farà  
una reunió.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta manifesta que això serà una en cada casa i els que 
pertanyin a Calafell i altres llocs com ho farem.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que estem a Bellvei. Hi ha una empresa que vol muntar fibra 
òptica a Bellvei.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, Agustín truca a l’empresa i et diran la informació

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, com es fa el vot.

Manifesta el Sr. Alcalde de que, serà un vot per cada casa.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que hi ha unes 232 persones que han signat en 
contra sobre l’antena.

Manifesta el Sr. Alcalde que els 232 persones no tots son de la Baronia.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que com ho faran a les persones que venen el cap  
de setmana, gent gran per tenir informació tenint en contra que el Centre cívic està tancat el  
cap de setmana.

Manifesta el Sr. Gerard Colet que ho puguin deixar a familiars amics o veïns.
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Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, en la instal·lació de l’antena com a màxim 
hi hauran 8 megas.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que hem fet una cosa resumida perquè sinó no ho llegirà ningú.
Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, es fa un estudi preliminar la instal·lació del wifi, 
del projecte en quant a la seva viabilitat.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient, si no es tira endavant perquè ho volem l’antena.

Manifesta el Sr. Alcalde que l’antena està parada de moment.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, dels tres opcions que hi ha els que no volen fira 
òptica es retira la antena.

En aquest moment es duu a terme el Sr. Alcalde, Sr. José Agustín Huerta, el Sr. Gerard Colet  
sobre  la  informació  que  es  va  donar  des  de  el  Centre  cívic  sobre  el  funcionament  de  la 
enquesta i de la votació.

Manifesta el Sr. Alcalde que es va fer una reunió a la Baronia, que s’explicaria a la gent, es  
passaria un paper sobre la instal·lació de la fibra òptica i si cal es donaria una millor explicació.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, donant informació sobre diversos Ajuntaments.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, sobre el funcionament de la fibra òptica.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que va demanar informació a Telefònica i la previsió 
es del 2.020 sobre el canvi de cablejat.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que Telefònica va prometre unes instal·lacions a la Baronia en el  
2016 a la Baronia i encara no està.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que els veïns de la Baronia no volen l’antena.  
Insisteix de que no hi hagi cap tipus despesa a l’Ajuntament.

Manifesta el Sr. Alcalde per això està la enquesta.

Pren la paraula el  Sr. Gerard Colet dient que en aquest any s’ha invertit  al voltant 100.000 
euros a la Baronia entre asfaltats, enllumenats i l’aigua. L’any que be es faran també, sense 
tenir compte les obres del camí de la Baronia.

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

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