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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 24/01/2018

Horari: De les 19:10 hores a les 21:25 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, Aprovació inicial Pressupost any 2018 (Exp. 2017/1978)

2. Donar compte informe d’intervenció. (Exp. 2017/1978)

3. Aprovació si escau, Pla Estratègic de Subvencions  (Exp. 2017/2050)

4. Moció presentada pel grup municipal del PSC, per exigir a la Generalitat l’abonament del
deute pendent de les Escoles Bressol (Exp.: 2018/74)

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,  APROVACIÓ  INICIAL  PRESSUPOST  ANY  2018  (Exp.
2017/1978)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018
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El  Secretari  Interventor  de  l’Ajuntament   de Bellvei  han emès  els  informes  favorables  que
figuren a l’expedient.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del proppassat 18 de gener de 2018,

FONAMENTS DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació vigent.
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

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

1.  APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2018, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols i
per  a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:

2. Vista la documentació que s’acompanya,  APROVAR el sostre de la despesa no financera
per l’Ajuntament, per import de 2.084.015,81 euros d’acord amb el següent detall:

 
Despesa no fi-

nancera
Capítol 1 619.800,00
Capítol 2  1.190.539,00
Capítol 3 15.562,00
Capítol 4 105.755,00
Capítol 5 35.393,00
Capítol 6 89.700,00
Capítol 7 0,00

Despesa no financera 2.056.749,00

Regla despesa liquidació 2017 1.589.680,63
Regla despesa pressupost 2018 1.562.413,82
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marge compliment regla de la despesa 27.266,81
marge compliment estabilitat 106.023,33

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi 
hagi finançament 27.266,81

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.084.015,81

3. APROVAR la plantilla de personal que es relaciona a continuació:

PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL PER L’EXERCICI 2018.

1.- PERSONAL FUNCIONARI

FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

SUBESCALA. SECRETARIA INTERVENCIO

Classe tercera

Grup A1 Places: 1 Vacant: 1 (ocupada de forma provisional per acumulació)

2.- PERSONAL LABORAL FIXE

2.1. Personal laboral dedicació total

2.1.1 Educadores Llar d’infants Places: 2 Vacants: 0  Ocupades: 2

2.1.2 Auxiliar Administratiu/ves Places: 3 Vacants: 0 Ocupades: 3

2.1.3 Operaris de Serveis Plaça: 1 Vacants: 0 Ocupades: 1

2.2. Personal laboral dedicació parcial.

2.2 1. Dinamitzadora cultural Plaça : 2 Vacants: 0 Ocupades: 2

2.2.2. Locutor de ràdio Plaça: 1 Vacants: 0 Ocupades: 1

3.- PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

3.1. Personal laboral dedicació total

3.1.1. Educadores Llar d’infants Places: 2 Vacants: 0  Ocupades: 2

3.1.2. Auxiliar Administratiu/ves Places: 2 Vacants: 0 Ocupades: 2

3.1.3. Vigilant Plaça: 1 Vacants: 0 Ocupades  2

3.1.4 Operaris de Serveis Plaça: 2 Vacants: 0 Ocupades: 2
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3.2.Personal laboral dedicació parcial

3.2.1. Agent Notificadora Plaça: 1 Vacants: 0 Ocupades: 1

3.2.2 Subalterna Plaça  1 Vacants: 0 Ocupades: 1

4.  APROVAR les  bases  d’execució  del  pressupost  general  que  consta  a  l’expedient  del
pressupost del 2018.

5. EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al  Butlletí Oficial de la
Província  de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

6.  L’APROVACIÓ inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient m’agradaria preguntar en referència diferentes
partides:

A la partida 115.00 sobre impost sobre vehicles de tracció mecànica de 200.000 hi ha una
partida important és que hi hauran noves vehicles?

Respon l’Alcalde dient que és la previsió que hi ha.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que l’exercici anterior hi havien 170.000 euros són molts
cotxes

Manifesta el Sr. Alcalde dient que no es a pressupostar el que realment hi havia i es va apretar
molt la partida sobre el recaptat.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que a la partida  de l’impost sobre construccions
instal·lacions  i  obres  s’ha  reduït  a  la  meitat  de  20.000  a  10.000  i  en  canvi  l’IAE  s’ha
pressupostat més. Pregunto sense obres recaptarem més?

Manifesta el Sr. Alcalde dient que el que s’ha pressupost és una previsió amb el s’ha fet el 2017
igualment que les despeses i el que es preveu recaptar del 2018.

Pren la  paraula  el  Sr.  Secretari  Interventor  donant  explicació  al  respecte  sobre  la  previsió
d’ingressos i despeses

Manifesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que  a  la  partida  309.00 de  drets  de  connexió
sistemes generals a Bellvei/Baronia del Mar  s’ha passat 0.

Dona una explicació el Secretari Interventor sobre al respecte.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que en referència als ingressos 313.01 Taxa
utilització  del  poliesportiu  s’esperava  3000  ara  hi  ha  300.  Es  preveu  que  no  hi  hauran
activitats?.

Contesta el  Sr.  Alcalde dient que no es preveu que no es llogui per diferents activitats,  de
determinats tipus. Per tant, si hi ha més ingressos. millor
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Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  la  taxa  per  llicència  d’obertura
d’establiments  s’ha reduït  creiem de que no es preveu l’obertura de nous establiments,  no
s’espera res cap lloc al polígon al nucli de Bellvei.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que la taxa corresponent de llicència mediambiental
val 276 euros. Certificat urbanístic de la taxa 81 euros. Tot dependrà les activitats les partides
són ajustats, realistes.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, la llicència d’ocupació està previst 300
euros, com va això.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que no és preveu noves edificacions

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que a la partida 399.01 d’ingressos de 40.000
euros.

El Secretari interventor dona una explicació respecte a la partida 399.01

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que a la partida 465 de Transferència Consell
Comarcal del Baix Penedès de 500 euros.

Dóna explicació el Secretari Interventor respecte les transferències del Consell Comarcal del
Baix Penedès.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que en quant fons de reposició de 15.000 euros
és la primera vegada que està pressupostat, d’on ve això?

Respon el Sr. Gerard Colet dient que, són ingressos que provenen de SOREA per finançar
despeses o inversions dintre de les xarxes d’aigua, clavegueram de l’any en curs.
 
Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que amb la gestió del Poliesportiu hi ha una
previsió per una contingència.

Respon el Sr. Alcalde de que la Diputació va fer un informe sobre la gestió del Poliesportiu, Si
que hi ha una partida de contingència que pugui sortir. 

En quant el concurs es farà més endavant i en quant la gestió del Poliesportiu està a mans dels
advocats.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que a la partida d’ingressos venda de solars
partida 600, no té sentit que hi sigui tenim que en compte de que no hi ha un import que és el
més correcte si després no es fa la venda.

Pren la paraula el Secretari Interventor sobre les motius i justificació de la partida de venda de
solars.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a les partides despeses, subministrament
semàfor de la rotonda que es duplica de l’exercici anterior de consum.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que nosaltres volíem posar dos fanals per donar llum
dels passos de vianants i per tant augment de llum

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que sobre les despeses camins com està.

L’Alcalde manifesta a través del TREFFO del Consell Comarcal del Baix Penedès hi hauran 5
persones que faran els treballs dels camins forestals o bé franges forestals.
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Pren la partida el Sr. José Agustín Huerta dient que de la partida 1530.62500 de senyalització
viària i mobiliari és la primera vegada que es posa, suposo que entra amb el mirall del carrer
Montpeó.

Continua dient el Sr. José Agustín Huerta de que els subministrament de la llum del magatzem
Municipals els Masets puja un 40% més a que ve això?

Respon el Sr. Alcalde dient que s’ha pressupostat per l’import de que s’ha gastat anteriorment
en el 2017.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que a la despesa viària hi ha una baixada
important de 67.000 a 35.500.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que en el nou concurs d’aquest serveis s’espera una rebaixa i que
la màquina està desaprofitada per l´ús de la neteja viària.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta, dient de l’enllumenat públic partida 1650 la previsió
és la mateixa de subministres quines actuacions es preveuen?

Respon el Sr. Alcalde de que es farà un estudi sobre els comptadors i de les faroles.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Gerard  Colet  manifestant  el  control  d’aquesta  despeses  amb  els
contractes, les potències i els consums  i buscar els contractes del consum . Hi han contractes
que existeix es paga i que no s’utilitza.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que no sé si entra dintre de l’enllumenat públic
en  quant  al  manteniment,  sobre  tot  en  quant  a  les  hores  de totes  aquestes  despeses  no
estarien incloses dintre d’un pressupost anual,  un entrada de factures, tot s’engloba hi han
extres al menys dintre d’un pressupost anual.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que s’intentarà de treure en concurs d’aquest servei i de gestionar
d’un altre manera. Estem treballant en aquest manera.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dona una explicació tècnica de les línies elèctriques i també
dels fanals i de la seva situació.

Pren la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que  de  la  partida  2310.48000 atencions
benefiques i assistencials, en comparació a l’anterior s’ha canviat a que és degut?

Manifesta la Sra. Mercedes Martín que això es degut a un Conveni amb la Caixa d’ajuts amb
justificació posterior.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que una diferència amb l’exercici del ‘exercici
anterior.

Manifesta el Sr.  Alcalde que el servei  de teleassistència van en una partida pressupostaria
diferent.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que 2310.48001 el conveni de Caritas, veiem que baixa a la
meitat el que canvia es la forma de treballar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient e que l’import es el mes o menys es gasta els serveis que
presta Caritas i canviar el sistema de subvencions a través de convenis.
Manifesta el seguiment a seguir per part de Secretari a l’atorgament de subvencions i la seva
justificació.
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Acte seguit es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustin Huerta i el Sr. Alcalde sobre les
subvencions de Caritas i sobre el control i  fiscalització del contingut de les subvencions de
Caritas.

Manifesta la Sra. Núria Gûell sobre la legalitat que es pronunciï el Secretari interventor sobre
les subvencions de Caritas.

El Secretari  Interventor manifesta que a través de les factures que es pagava a Caritas pel
servei de banc d’aliments és una subvenció implícita.

En aquest moment es duu a terme un debat  entre l’Alcalde, i varis regidors sobre el contingut i
les funcions de Caritas envers a les nomenades subvencions.

Pren la  paraula  el  Sr.  Gerard  Colet  dient  que el  control  i  fiscalització que faci  el  Secretari
Interventor a través de les subvencions és menys agressiva per fiscalitzar-ho.

Pren la paraula el Sr. Valentín González dient que, a vegades en diferents entitats es mouen en
determinats diners negres i que crec que a Caritas la situació es diferent.

Pren la paraula el Sr. Gerard colet sobre l’aplicació de la normativa de les subvencions.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a la Llar de Gent Gran a les subvencions
Llar de jubilats i que en comparació hi ha més.

Manifesta el Sr. Alcalde que hi ha la festa dels avis.

Pren la paraula  el  Sr.  José Agustín Huerta  dient  que a L’Escola Publica de la  Muntanyeta
sumant totes els subministraments s’han baixa molt és el consum normal.

Manifesta el Sr. Alcalde de que, s’ajusta la despesa en comparació de l’exercici anterior.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que hem trobat a l’Escola Muntanyeta en tema
de seguretat de 1.000 euros, que és?

Manifesta el Sr. Regidor que s’han separat les despeses de seguretat en diferents partides.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que el servei de menjador i subvencions era
una partida 24.000 euros i ara per separat hi han 16.000 euros.

Es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i l’alcalde amb altres regidors  sobre
subvencions del menjador.

Pren la paraula el Sr. José Agustín dient que, hi ha uns premis per la participació ciutadana que
és una bona iniciativa i a més AMPA  Institut Arboç sobre una sortida educativa Irlanda  quins
criteris s’han establerts.

Respon el Sr. Alcalde dient que és l’AMPA de l’Arboç qui han demanat aquest ajut amb el criteri
de tot equip de govern.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que  a la Llar d’Infants hi han varies partides els
costos de la seguretat social s’han duplicat amb els mateixos sous i les persones

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Jose Agustin Huerta, el Sr. Alcalde
Carolina Granado i Rafael Diaz sobre aquesta qüestió.
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Pren la paraula el Sr. José Austin Huerta dient que, cultura i esbarjo , centre cívic. El Centre
Cívic  la Patronal no hi ha cap partida d’equipaments informàtics, hi ha persones que s’han
queixats per manca de renova dels equips que són obsolets.

Respon el Sr. Alcalde de que en principi no esta previst renovació dels equips informàtics i que
són de la Diputació de Tarragona.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a la Radio  sobre el SGAE s’han pujat 

El Secretari Interventor manifesta els costos corresponents.

Pren la paraula el Sr.  Jose Agustín Huerta, dient  que en els subministraments elèctrics en
comparació  l’any  és gairebé el doble

Respon el Sr. Gerard Colet en referència i els motius de l’augment dels costos.

Així mateix manifesta el Sr. José Agustín Huerta sobre la Festa 10è aniversari  de la Radio
quines actuacions es faran que està prevista dels 2.200 euros.

Respon el Sr. Alcalde que és una previsió.

Pregunta el Sr. José Agustín Huerta sobre la factura de la Xarxa Audiovisual Local

Manifesta el Secretari dient que és una factura sobre l’aplicació de l’article 78 del Reglament
que regula l’IVA.

Pren la  paraula  el  Sr.  José Agustín  Huerta  dient  que,  sobre  el  SGAE es  torna repetir  en
comparació amb altres partides.

Respon el Sr. Alcalde que aquí s’ha especificat tot.

Pren la paraula el Sr. José Agusin Huerta dient que a les instal·lacions esportives trobem de
nou del  tema subministres  baixa  dràsticament  en  comparació  de l’exercici  anterior,  no  em
quadra.

Pren la paraula el  Sr. Gerard Colet dient que, s’han posat equip d’aires.

Respon el Sr. Alcalde dient que s’han ajustat les despeses.

Pren la paraula el Sr. Jose Agustín Huerta dient que, els serveis de neteja s’han rebaixat com
és possible?.

Respon Sr. Gerard Colet que son ajustaments de les despeses.

Continua dient el Sr. José Agustín Huerta  que l’equipament municipals els consum de telèfons
a on està.

Respon el Sr. Alcalde dient que, s’han establertes amb altres partides.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient  que, en òrgans de govern trobem que les
quotes Tresoreria General de la Seguretat Social hi ha un augment 

Respon el Sr. Alcalde no put dir res més hi ha el que hi ha.

Continua el Sr. José Agustín Huerta dient que, en l’administració general personal laboral fix
baixa  no  entra  la  part  del  Secretari  hi  ha  diferencies  envers  l’any  anterior  de  atribucions
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personal laboral temporal.

El Secretari dóna explicació els motius de les diferències.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta en referència els Fons de Contingència no hi eren abans
que és?

Manifesta el Secretari dient que és un Fons que està previst pels Ajuntaments que tenen un Pla
d’ajust que no és el cas i que està previst en aquest cas per finançar modificacions de crèdits
pressupostaris.

Continua el Sr. José Agustín Huerta de l’Administració General de la Baronia del Mar en el tema
de les franges com esta. 

Respon el Sr. Alcalde dient que tot dependrà de les subvencions que hi hagin.

Manifesta el Sr. José Agustín dient que, trobo a la part tècnica un pressupost més treballat i i
real un treball diferent el tema està per tapar coses no és un pressupost que hi hagi inversions
importants al  respecte, el camp de futbol i  altres equipaments; ni  estudis ni  res, la previsió
pagar les factures que arribin hi ha  està.

Pren la paraula Núria Güell dient que puc estar d’acord o no amb el grup vostre però parlo per
la meva regidoria hi ha partides d’inversions parcs i jardins i d’altres per un import de 11.000
euros, són inversions és una inversió petita però s’estan fent coses.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, en comparació anteriorment de l’exercici
hi  havien unes inversions de mes 346.000 euros,   aquest any inversions reals  són 89.000
euros.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  dient  que  hi  han  unes  inversions  de  89.000  euros,  Tenim
reconeguda unes inversions del PAM del 2017 de 97.558 euros inversions de l’adjudicació del
Camí  de  la  Baronia.  Aquest  any  hem  demanat  123.000  euros  inversions  a  la  millora
instal·lacions elèctriques del poble i la Baronia 48.825 euros de la Generalitat, 6.800 euros pel
tractament del clor del dipòsit de la Baronia i un altre subvenció 18.446 euros xarxa del carrer
Salou i per tant s’han buscar recursos externs per subvencionar subvencions.

Manifesta el Sr. Jose Agustín Huerta dient que si hi han drets reconeguts no haurien d’estar en
el pressupost dels ingressos per començar i després les inversions quan es té s’haurien d’estar
en el pressupost i si tu vols ho fas si no ho fas.

Respon el Sr. alcalde dent que nosaltres intentarem que es faci tot que tenim sobre la taula.

Pren la paraula el Sr. José Agostin Huerta dient que si hi han ajudes reconegudes com és que
no està en el pressupost.

Manifesta el Secretari Interventor que quan es liquidi l’exercici anterior s’incorpora despeses
amb ingressos afectats en quan les inversions que siguin financerament sostenibles  i altres
que no estan en el pressupost d’enguany posar-ho, la distribució del superàvit tenint en compte
el límit del compliment de la regla de la despesa el pendent d’aplicació de les despeses de
l’exercici anterior.

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

Vots a favor: 07 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC).
Abstencions: 0
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Vots en contra: 04 corresponents al grup polític municipal del PDeCat.

Llegida la votació es troba conforme. 

L’Alcalde declara aprovada la proposta per majoria absoluta.

2. DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ. (Exp. 2017/1978)

El secretari dóna lectura del següent:

DONAR  COMPTE  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE
L’OBJECTIU  D’ESTABILITAT,  OBJECTIU  DEL  DEUTE  PÚBLIC   I  LA  REGLA  DE  LA
DESPESA (Establert a l’article 15.2.c/ de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació

1.2. Caràcter: preceptiu

1.3.  Títol:  Informe  d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària,  de
l’objectiu del deute públic  i de la regla de la despesa.

1.4. Número: 1978/2017

1. ANTECEDENTS

El 14/12/2017 l’Alcalde va resoldre sotmetre el pressupost general a informe de la Intervenció.

Vist el donar compte de la Comissió Informativa de 18 de gener de 2018

2. FONAMENTS JURÍDICS

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic
local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació.

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

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).

El document que apareix a l’oficina Virtual de coordinació financera amb les entitats locals, pel
qual es materialitzen les obligacions de subministrament d’informació, en la seva versió 01d de
data 22/02/2013.

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

Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-
2013), que aprova el SEC 2010.

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

3. CONCLUSIÓ

1. Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Càlcul del superàvit o dèficit no financer.

El càlcul del superàvit o dèficit financer s'obté de la diferència entre els drets reconeguts en els
capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 de
l'estat de despeses, d’acord amb el següent detall:

Ingressos 2018 Despeses 2018
 Capítol 1 1.052.086,00  Capítol 1 619.800,00
 Capítol 2 10.000,00  Capítol 2 1.190.539,00
 Capítol 3 390.506,00  Capítol 3 15.562,00
 Capítol 4 625.891,00  Capítol 4 105.755,00
 Capítol 5 15.600,00  Capítol 5 35.393,00
 Capítol 6 0,00  Capítol 6 89.700,00
 Capítol 7 0,00  Capítol 7 0,00
Total 2.094.083,00 Total 2.056.749,00

Superàvit
no finan-
cer 37.334,00

1.2. Càlcul dels ajustos SEC

Es realitzen els ajustos SEC següents:

Ajustos d'ingressos 2018
Ajustos de despe-

ses 2018
Recaptació -119.419,18 Compte 413 0,00
PTE 0,00 Interessos 0,00
Interessos 0,00 Lísings 0,00
  Execució d'avals 0,00

  
Aportacions de capi-
tal 0,00

TOTAL -119.419,18 Grau d'execució -188.108,51
 Pagament aplaçat 0,00

TOTAL -188.108,51
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1.3. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament 

Per a determinar la capacitat de finançament partim del superàvit no financer al qual li hem
aplicat els ajustos calculats en punt anterior i obtenim una capacitat/necessitat de finançament
consolidada d'acord amb el següent detall:

2018
Ingressos no financers 2.094.083,00
Ajust d'ingressos -119.419,18
Ingressos ajustats 1.974.663,82
Despeses no financeres 2.056.749,00
Ajust de despeses -188.108,51
Despeses ajustades 1.868.640,49
Superàvit no financer 37.334,00
Ajustos 68.689,33

Capacitat de finança-
ment 106.023,33

1.4. Anàlisi del compliment de l’objectiu d'estabilitat pressupostària

El  pressupost  general  compleix  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostaria  per  un  import  de
106.023,33 euros.

2. Compliment de la regla de la despesa

2.1. Càlcul de la regla de la despesa

A fi de determinar, si en termes consolidats, l’ajuntament compleix amb la regla de la despesa,
caldrà comparar l'import màxim establert a partir de la previsió de la liquidació del 2017 amb
aquell que es desprèn del pressupost del 2018. 

La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades  als  sistemes  de  finançament  de  les  Corporacions  Locals  i  +/-  els  ajustos  que
estableix la “3a versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de  la  Llei  2/2012  Orgànica  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  per  a  les
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del
PIB  a  mig  termini  de  l’economia  espanyola  (2,1%)  i,  si  s’escau,  afegirem  els  increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per
canvis normatius) i les obligacions reconegudes netes finançades amb el superàvit de l’exercici
2016.

En el següent quadre es pot observar el detall dels càlculs a fi de comprovar si es compleix
amb l'objectiu de la regla de la despesa.

2017 2018
Liquidació 1 a 7 1.714.994,28 2.056.749,00
Interessos (sense comissions) 16.231,28 14.061,96
Suma de capítols 1 a 7 de despeses 1.698.763,00 2.042.687,04
      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC

0,00 -188.108,51
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         (-) Venda de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00
         (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corpo-
ració Local (6)

- -

         (+/-) Execució d'Avals 0,00 0,00
         (+) Aportacions de capital 0,00 0,00
         (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes - -
         (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar al pressupost

0,00 0,00

         (+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions públic privades

- -

         (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00
         (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00
         (+) Préstecs - -
         (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveï-
dors 2012

- -

         (-) Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'una altra Administració Pública (7)

- -

         (-) Grau d'execució  -188.108,51 
         (+/-) Altres (Especificar) (5) - -
         (-) Despeses finançades amb superàvit 0,00  
Despeses no financeres termes SEC excepte interes-
sos del deute

1.698.763,00 1.854.578,53

   (-) Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres entitats que integren la Corporació Lo-
cal (3)

  

   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques

-146.340,51 -292.164,71

      Unió Europea 0,00 0,00
      Estat 0,00 0,00
      Comunitat Autònoma 82.617,81 0,00
      Diputacions 56.250,37 284.692,38
      Altres Administracions Públiques 7.472,33 7.472,33
   (-) Transferèncias per fons dels sistemes de finança-
ment (4)

0,00 0,00

Total de Despesa computable de l'exercici 1.552.422,49 1.562.413,82
Variació PIB 1.589.680,63
Modificacions normatives 0,00
Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 1.589.680,63

Marge de compliment  27.266,81

L’import corresponent a la despesa finançada amb fons finalistes provinents d’administracions
públiques no s’hi  ha computat  la  subvenció dels  interessos dels préstecs, atès que aquest
import ja s’ha deduït en la casella “suma cap. 1 a 7 de despeses sense interessos”.

2.2. Compliment de l’objectiu de la regla de despesa.

Alternatiu:

El pressupost, en termes consolidats, de l’ajuntament compleix la regla de la despesa, amb un
marge de 27.266,81 euros.
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3. Compliment de l’objectiu del deute públic:  

3.1. Càlcul de la ràtio de deute viu

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit de deute públic que ha
estat fixat en el 2,7% del PIB per a l’exercici 2018.

Atès  que  per  a  l'Administració  Local  no  s'ha  establert  en  termes  d'ingressos  no  financers
l'objectiu, resulta d'aplicació el que ja establia el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en el seu article 53.

Per  tant,  el  volum de deute viu estimat  a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és el següent:

Deute viu 298.667

Ingressos
corrents
ajustats 2.104.671

Rati  de
deute viu 14,19%

3.2. Compliment de l’objectiu de deute públic.

Alternatiu

El nivell de deute és d’un 14,19 % i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents,
límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la
qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic.

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

3. APROVACIÓ SI ESCAU, PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS (Exp. 2017/2050)

El secretari dóna lectura del següent:

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Bellvei, any 2018 té la  seva base normati-
va en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual disposa
que les administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en un pla
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, el ter-
mini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supedi-
tant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

L'aprovació d'un Pla estratègic de subvencions és un pas més en el procés de racionalització
de les administracions públiques, en tant que obliga que la gestió de les subvencions es realitzi
d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-dis-
criminació, així com l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i
utilització dels recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària. 

El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del principi de
transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei general de subvencions
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ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparèn-
cia. 

Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa vigent, que el pro-
cediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència competitiva. El
procediment de subvencions per concessió directa comprèn aquelles subvencions previstes no-
minativament en el pressupost de l’Ajuntament de Bellvei, aquelles subvencions l'atorgament
de les quals vingui imposat per una norma de rang legal, i,  excepcionalment, aquelles altres
subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva especificitat, la
identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de proppassat 18/01/2018

Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-   Aprovar el Pla estratègic de subvencions  de l’Ajuntament de Bellvei any 2018 que
s’adjunta.

Segon .- Comunicar aquest acord a la Intervenció als efectes escaients

Tercer.- Publicar el Pla estratègic de subvencions, any 2018, al portal de la transparència de la
pàgina web de l’Ajuntament de Bellvei als efectes del seu coneixement general. 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018

OBJECTIUS GENERALS 

El principal objectiu és acomplir el mandat legal recollit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
que en el seu article 8.1 obliga als Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions, a aprovar
el seu corresponent Pla Estratègic. 

També es pretén incidir de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la
gestió de la despesa pública subvencional. Així com optimitzar l’accés dels ciutadans al fet sub-
vencional amb garanties de transparència, uniformitat de criteri municipal i de lliure concurrèn-
cia. 

I finalment, racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la de transversalitat en la plani-
ficació, sistematització en els procediments i eines tècniques avançades per l’avaluació. 

A partir de l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha anat perfilant el naixement 
d’un context on va desapareixent la percepció de l’Ajuntament com a planificador de l’oci col-
lectiu o com a expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el que es comença a 
anomenar el municipi relacional. Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova
dimensió, on les entitats conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un
nou espai de participació on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i prestació
de serveis locals. 

PREÀMBUL 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés
de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei
és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’hi articulen, afecta



 
Ajuntament de Bellvei

de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa
pública subvencional. 

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les dis-
torsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat
i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus
de solapament. 

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic 
de Subvencions de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions,
amb les revisions anuals necessàries. Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de
Subvencions, l’articulat del qual figura tot seguit. 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 

Aquest Pla serà vigent  per l’any 2018 a partir de la seva aprovació com a primer document de
planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de Bellvei. Per aquest
motiu, l’Ajuntament assumeix el  compromís de revisar-lo en aquella data,  sens perjudici  de
qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular. 

Article 2 

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les
Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva concessió. 

Article 3 

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressu-
postària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores
de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsi-
ons pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres
que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries  pertinents infosos l’atorgament de
subvencions per concessió directa.

Article 4 

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el
Pla no es porti a la pràctica en el seus propis termes.

Article 5.

Són principis generals d’aquest Pla els següents: 

- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la que es garantitzi l’objectivi-
tat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la que, de conformitat amb el que esta-
bleix la normativa aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prè-
via. També es podrà atorgar subvencions per concessió directa.
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- Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria per tal de
garantir-ne el coneixement previ dels possibles beneficiaris.

- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i Eficiència en l’assignació de recursos pú-
blics, havent de justificar quantitativament i qualitativa. 

- Controli anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis d’igualtat
i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades. 

- I de forma específica, verificar constantment la pertinença del Pla Estratègic a: 

Justificació del Pla en termes socials 
Necessitats de la ciutadania a la que atén 
Capacitat financera Explicació de les competències municipals en la matèria 
Estudi de la no aplicació d’aquesta línia subvencional 

Article 6 

L’òrgan que té atribuïda la funció de desenvolupament de la gestió econòmica i per tant l’execu-
ció del Pla Estratègic de Subvencions, competent per a la concessió d’ajudes i subvencions se-
rà la Junta de Govern Local. 

Per tant: 

- Els programes subvencionats quedaran condicionats a l’existència de dotació pressupostària
adequada i suficient. 

- Amb caràcter previ a l’atorgament de subvencions o concessions directes (Convenis), haurà
d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos en les normes pressupostàries
de l’Ajuntament de Bellvei

- I finalment, i de forma prèvia a la concessió de les subvencions, hauran d’aprovar-se les 
normes o bases reguladores de la concessió. 

CAPITOL II CONTINGUT DEL PLA

Article 7

D’acord amb el que preveu en aquest Pla, la concessió de les subvencions per l’exercici 2018
conté en cadascun del seus Annexos:

- Els objectius que es pretenen assolir
- La modalitat de concessió aplicable
- Els destinataris als que van dirigides
- L’Import econòmic.
- L’Aplicació pressupostària

Article 8

Aquest Pla s’estructura en un Annex, de conformitat amb l’activitat subvencional prevista en el
pressupost municipal per l’exercici 2018

Article 9

En l’annex  s’ordenen les subvencions previstes pressupostàriament tenint en compte els se-
güents criteris:
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Ens concedents: òrgan competent d’atorgament i aprovació de les subvencions.

Objecte: Sota aquest criteri s’especifica la finalitat per a la que es destina l subvenció, la que
serà posteriorment de valoració.

Modalitat de gestió: Criteri que distingeix la previsió relativa al procediment a aplicar per a la 
concessió, de conformitat am els principis generals i requisits establerts al Títol I Procediment i 
gestió de les subvencions del reglament general de subvencions-

Import: Referit a l’aplicació pressupostària prevista per a cada subvenció.

CAPÍTOL III BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 10

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor a favor d’entitats privades, persones jurídiques i
persones físiques  amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès
social 

CAPÍTOL IV AVALUACIÓ DE L’EFICÀCIA DELS PROGRAMES SUBVENCIONATS. ANÀLISI 
DE RESULTATS 

Article 11 

Per a una millor anàlisi de l’eficàcia de cada subvenció es realitzarà  un informe motivat sobre
el número d’accions desenvolupades, número de ciutadans als que beneficia la subvenció i jus-
tificació dels objectius aconseguits, el que es veurà recollit en un compte justificatiu. 

Article 12

En concret, per a l’avaluació, s’haurà de detallar el següent: 

a. Per part de l’entitat 

Objecte 

Entitat beneficiària, i en el seu cas, col·laboradora 

Import subvencionat 

Accions concretes desenvolupades amb l’import de la subvenció 

Número de ciutadans beneficiats per la subvenció 

Valoració de l’adequació de la justificació als objectius marcats en la sol·licitud i pels que es va
concedir 

Valoració de la continuïtat de la línia de subvenció 

CAPÍTOL V CONTROL FINANCER DELS PROGRAMES SUBVENCIONATS 

Article 13 

El control  financer dels  programes subvencionats recau en la Intervenció general municipal
que, junt amb el regidor d’Hisenda, analitzaran les dates reals de pagament dels imports sub-
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vencionats en relació a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de paga-
ment utilitzats i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a l’obtenció
de la subvenció. 

La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions

CAPÍTOL VI INFORMACIÓ A REMETRE ALS ÒRGANS DE GOVERN 

Article 14

Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de l’Àrea d’Hisenda un resum 
objectiu dels resultats de l’acció subvencionada municipal. 

Article 15 

El Regidor d’Hisenda efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de 
vigència. 

Article 16 

Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent, el Regidor d’Hisenda ha de
presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, al-
menys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en
consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments
per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions. 

ANNEX II

Les activitats subvencionades emmarcades en el present Pla Estratègic de subvencions, tenen
com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als seus crè-
dits inicials com als incrementats mitjançant modificacions pressupostàries, si el cas, al llarg de
l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General
de subvencions, té caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions,
i la seva conformitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions
atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.

1.- AREA SERVEIS SOCIALS 

Cost previsible 4.000,00

Modalitat de concessió: concessió directa

Descripció Subvencions Càritas

Objectius específics: Foment banc aliments famílies desfavorides

Destinataris Càritas

Aplicació pressupostària 2310.48001

2.- AREA PROMOCIO SOCIAL



 
Ajuntament de Bellvei

Cost previsible 1.000,00

Modalitat de concessió: concessió directa

Descripció Subvencions  Llar de Jubilats

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Llar d’Infantes 

Aplicació pressupostària 2320.48000

3.- AREA ENSENYAMENT

Cost previsible 11.000,00

Modalitat de concessió: concurrència competitiva

Descripció Subvencions Educació (material escolar)

Objectius específics: Foment de reciclatges llibres escolars

Destinataris Escola La Muntanyeta

Aplicació pressupostària 3210.48000

4.- AREA ENSENYAMENT

Cost previsible 2.000,00€.

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva

Descripció Subvencions d’Educació

Objectius específics: Foment per l’educació i d’activitats

Destinataris CEIP La Muntanyeta

Aplicació pressupostària 3210.48001

5.- AREA ENSENYAMENT

Cost previsible 2.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva

Descripció Subvencions Educació

Objectius específics: Foment per l’educació i d’activitats

Destinataris AMPA
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Aplicació pressupostària 3210.48002

6.- AREA ENSENYAMENT

Cost previsible 500,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció Institut de l’Arboç

Objectius específics: Foment  activitats extraescolar de formació i aprenen-
tatge d’idiomes.

Destinataris Institut de l’Arboç

Aplicació pressupostària 3210.48007

7.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 500,00

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvencions Associació Caramelles

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Associació Caramelles

Aplicació pressupostària 3340.48000

8.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 3.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció subvenció Associació Diables de Bellvei

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Associació Diables de Bellvei.

Aplicació pressupostària 3340.48001

9.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 1.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció Associació Amics de la Musica
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Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Associació Amics de la Musica

Aplicació pressupostària 3340.48002

10.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 300,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció Societat de Caçadors

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Societat de Caçadors

Aplicació pressupostària 3340.48003

11.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 125,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció. Associació Amics de les alfombres

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Associació Amics de les alfombres.

Aplicació pressupostària 3340.44804

12.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 800,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Agrupació  de  Puntaires  de  Bellvei  Entitat
sense ànim de lucre.

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Agrupació de Puntaires de Bellvei

Aplicació pressupostària 3340.48006

13.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 500,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa
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Descripció Subvenció TAFANERS Entitat sense ànim de lucre.

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris TAFANERS

Aplicació pressupostària 3340.48007

14.- AREA PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible 2.500,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Associació de Protecció civil

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats

Destinataris Associació Protecció civil

Aplicació pressupostària 3340.48010.

15.- AREA ESPORTS 

Cost previsible 1.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Basquet Bellvei

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris Basquet Bellvei

Aplicació pressupostària 3420.48001

16.- AREA ESPORTS 

Cost previsible 6.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Athletic Bellvei

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris Athletic Bellvei

Aplicació pressupostària 3420.48001

17.- AREA ESPORTS 

Cost previsible 1.000,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa
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Descripció Subvenció  Voleibol Bellvei

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris Voleibol Bellvei

Aplicació pressupostària 3420.48002

18.- AREA ESPORTS 

Cost previsible 500,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Senderistes Bellvei

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris Senderistes Bellvei

Aplicació pressupostària 3420.48003

19.- AREA ESPORTS 

Cost previsible 150,00 €.

Modalitat de concessió: Concessió directa

Descripció Subvenció  Club Esportiu Garbí

Objectius específics: Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris Clubs Esportiu Garbi

Aplicació pressupostària 3420.48004

El  Secretari  interventor  dona  una  explicació  sobre  el  contingut  del  Pla  Estratègic  de
subvencions.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que en el cas de que a través d’un conveni es
dugui a terme un pagament anticipat sinó  es presenta factures que es fa?

Respon  el  Sr.  Secretari  dient  que,  el  reintegrament  de  pagament  indegut  sempre  que  les
factures s’ajustin a la finalitat del conveni.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient  que és una obligació legal però votaré en
contra, en aquest Pla Estratègic s’estableix Caritas 

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que votaré en contra dient que com s’estableix Caritas no ha
d’entrar en el Pla Estratègic.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Alcalde, el Gerard Colet i el Sr. José
Agustín Huerta sobre la inclusió de Caritas en el Pla Estratègic de Subvencions.

Pren la paraula la Sra. Núria Gûell dient que el meu vot serà positiu  entenen perfectament el
que es diu.
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En aquest moment es duu a terme sobre la legalitat del Pla Estratègic de Subvencions i de la
seva aplicació.

El Secretari Interventor manifesta el seguiment, aplicació i compliment de subvencions.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde proposa deixar sobre la taula la proposta. 

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta incidint sobre la inoportunitat del Pla Estratègic

Manifesta el Sr.  Valentín González dient  que Caritas pertany a la Parròquia de Bellvei que
forma part de l’Arquebisbat de Tarragona i que hi ha informes dels Serveis Socials a efectes de
control del Banc d’Aliments.

En  aquest  moment  es  duu  a  terme  un  debat  sobre  la  retirada  de  Caritas  dintre  del  Pla
Estratègic de subvencions

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

L’Alcalde declara deixar sobre la taula la proposta anteriorment descrita per unanimitat.

4.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC,  PER  EXIGIR  A  LA
GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL (Exp.
2018/74)

El secretari dóna lectura del següent:

Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans
de  CIU  i  aquest  darrer  de  JxC,  el  més  rellevant  han  estat  les  retallades  salvatges  i
discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat  al
sosteniment  de  les  escoles  bressol  de  les  més  contraproduents  per  preservar  el  dret  a
l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.

Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la
Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d’Educació,  recullen  que  l’ensenyament  de  0-3  anys  és  de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant
convenis amb els ens locals.

Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-
2013  quan  la  Generalitat  va  deixar  de  complir  amb  les  previsions  pressupostàries  de  la
institució passant  a ser  els  ajuntaments, amb l’ajut  de les famílies,  qui  estan suportant   el
sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments
costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions)

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.

Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un
finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600
euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800
euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.

Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les  escoles bressol, donant la
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raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de Llobregat,
Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de col.lectiva (amb 30
consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les
escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-
s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.

Per tot  l’exposat,  el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellvei els
acords següents:

1).  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  doni  compliment  immediat  a  la
sentència  del  TSJC  per  la  qual  li  obliga  a  pagar  les  subvencions  de  tres  cursos  als  36
ajuntaments que van presentar  una reclamació pel deute contret  i  pendent  d’abonar  per la
gestió del servei de les escoles bressol del municipi. 

2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del
TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles
bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via
judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per
aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.

3).Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  Govern  de la  Generalitat,  al  Parlament  de  Catalunya,  a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles
bressol del municipi.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que aquí entrin totes les Escoles Bressols Municipals i
que hi ha un deute del 2012-2015 de 1.600 a 1.800 euros i que s’ha pagat ara la Diputació de
Tarragona i que en els exercicis anteriors per part de la Generalitat hi ha havia una partida zero
i retallada a zero. I per tant es paga l’Escola Bressol.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que hi ha una opinió, part tècnica que  aquesta
Moció es basa en una Sentència que no és ferma i que està recorreguda. I l’altre part, es veritat
que va reduir la partida a zero i que en aquell moment està el país estava a la ruïna.

S’ha aprofita per atacar  que la primer apart de la Moció està posat per atacar a Convergència i
després per JxCat; no s’ha posar tot en política. El primer paràgraf és indignat, és ridícul estàs
fent política.  

Manifesta la Sr. Núria Güell dient en aquell moment que estava governant CiU, que hi havia
1.600 euros per nen que han tingut que pagar els Ajuntaments. Si tu, vols donar la volta en
política i et pregunto si hi ha un deute de la Generalitat.

Manifesta que el Sr. José Agustín Huerta dient que legalment no.  

Manifesta la Sra. Núria Güell dient que o votes si o votes o no.

Contesta el Sr. José agostin Huerta dient que s’ha de treure el primer paràgraf de la Moció.

Insisteix la Sra. Núria Güell sobre el deute de la Generalitat i per tant que PDeCat o voti si o no
que no es digui que això es política.

Insisteix  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  en  la  modificació  del  primer  paràgraf  de  la  Moció
presentada.
Pren la paraula el Sr. Valentín González dient que, aclarir que a Bellvei el grup municipal és de
PDeCat dient que la política va i bé

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, en la Moció hi ha una cosa important dient que la
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Llei hi ha havia una disposició addicional per tal d’incloure les subvencions i si t’ho imposes de
pagar, paga-ho.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que estic d’acord amb la Moció trien el paràgraf
primer de la Moció no estic d’acord en manifestacions polítiques.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que estic a favor en el fons de la Moció que els diners de les
subvencions de l’Escola Bressols s’han de pagar.

Manifesta la Sra. Núria Güell dient que no modificarà cap punt de la Moció presentada.

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

Vots a favor: 07 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC).
Abstencions: 03, corresponents als Sr. Huerta, Sra. Sebé i Sra. Salas del grup municipal del
PDeCat.
Vots en contra: 01 del Sr. González del grup municipal del PDeCat.

Llegida la votació es troba conforme. 

L’Alcalde declara aprovada la Moció per majoria absoluta.

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