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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 8/03/2018

Horari: De les 19:06 hores a les 19:33 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, Modificació conveni Serveis Socials 2016-2019 i annex exercici 2018
(Exp. 2016/1098)

2. Donar compte informe Secretaria Intervenció Període Mig de Pagament 4t trimestre de 2017.
(Exp. 2017/1259)

3. Aprovació si escau, Aprovació conveni Jove Baix Penedès, exercici 2018  (Exp. 2018/5)

4. Aprovació si escau, inici expedient procediment sancionador per tinença animal perillós (Exp.
2018/32)

5.  Aprovació  si  escau,  Aprovació  conveni  regulador  delegació  a  favor  de  la  Diputació  de
Tarragona, per la gestió, liquidació, recaptació ingressos municipals. (Exp. 2018/231)

6. Aprovació si escau, donar suport al municipi del Vendrell com a Capital Cultural de Catalunya
2020 (Exp. 2018/228)

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

Desenvolupament de la sessió
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1.- APROVACIÓ  SI  ESCAU,  MODIFICACIÓ  CONVENI  SERVEIS  SOCIALS  2016-2019  I
ANNEX EXERCICI 2018 (EXP. 2016/1098)

El secretari dóna lectura del següent:

L'art. 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a
accedir  en  condicions  d’igualtat  a  les  prestacions  de  la  xarxa  de  serveis  socials  de
responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment
per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis.
Les persones amb necessitats especials, per mantenir l’autonomia personal a les activitats de
la vida diària, tenen dret a rebre l’atenció adequada a llur situació, d’acord amb les condicions
que legalment s’estableixen.

D’acord amb l’article 31.2 de la LSS, la comarca supleix els municipis de menys de vint mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics.

Aquesta  previsió  de  la  legislació  sectorial  és  conseqüència  de  la  normativa  general  local,
concretament dels art. 66.3k i 67c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós) que reconeix la competència
municipal en matèria de serveis socials i estableix l’obligació als municipis de població superior
a vint mil habitants.

En aquest sentit el Consell Comarcal va assumir competències en matèria de serveis socials
des de l’any 1989 i ha establert convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca. 

El darrer conveni que es va subscriure, era pels exercicis 2016-2019 i va estar aprovat per la
Junta de Govern 12/2016, de 20 de juliol.

De cara a l’exercici 2018, es vol fer una modificació al redactat del conveni, degut a l’ampliació i
actualització  dels  diferents  serveis  i  programes  que  se’n  detallen,  com  per  exemple  la
incorporació de diferents serveis d’intervenció socioeducativa (servei de suport a famílies amb
infants de 0 a 3 anys, servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de
risc, servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents), del Servei d’integració familiar
amb família  extensa,  del  Pla  d’Inclusió  Social,  dels  Plans  d’Actuació  Anual  en  matèria  de
joventut,  etc.  També  hi  ha  dos  serveis  on  s’incorpora,  per  primera  vegada,  una  part  de
finançament dels ajuntaments, el que implicarà poder prestar el servei de forma itinerant als
diferents municipis: el Servei d’Immigració i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones.

Per altra banda, també cal l’aprovació de l’annex 1 del conveni en el  qual es determina la
participació econòmica dels ajuntaments, tal i com diu l’acord dotzè del conveni.

L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local enumera entre
les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el mateix sentit, l'art. 135 de la Llei
municipal de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en les art. 303 i ss. del Decret
179/1995, de 13 de juny i finalment, els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic  i  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya.  Finalment,  també  es
regulen els convenis als art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  respon  al  principi  de  col·laboració  entre
administracions  i  al  compliment  d’obligacions  legals  específiques  i  queda  fora  de  l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.

Vist els informes de Secretaria Intervenció de data 23 de gener de 2018,

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa del día 1 de març de 2018,

En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següent 
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ACORD:

Primer. Aprovar la modificació del conveni  amb el Consell  Comarcal del  Baix Penedès, en
matèria de Serveis Socials (2016-2019) i l’annex per a l’exercici 2018.

Segon. Facultar a l’Alcalde-President Sr. Felix Sans Mañé per a la signatura d'aquest conveni
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n deriva per les
arques municipals una vegada que el pressupost del 2018 estigui en vigor.

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Cinquè.  Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i  bon
govern.

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE BELLVEI EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Al Vendrell, 2 de gener de 2018, es reuneixen les següents:

P A R T S

D'una part la Sra. Eva Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.

De l'altra el Sr. Félix Sans Mañé, alcalde de l’Ajuntament de Bellvei. 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions respectives.

E X P O S E N

Primer. D'acord amb l'art. 24 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, totes les persones tenen
dret  a accedir  en  condicions  d'igualtat  a les  prestacions de la  xarxa  de serveis  socials  de
responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment
per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis.
Les persones amb necessitats especials, per mantenir l'autonomia personal a les activitats de
la vida diària, tenen dret a rebre l'atenció adequada a llur situació, d'acord amb les condicions
que legalment s'estableixen.

Segon. L'art.  166 de l'esmentat Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat  la  competència
exclusiva  en matèria  de  serveis  socials.  Altrament,  l'art.  84.2.m)  estableix  que  els  governs
locals tenen competències pròpies, en els termes que determinin les lleis,  en la regulació i
prestació  dels  serveis  d'atenció  a  les  persones,  dels  serveis  socials  públics  d'assistència
primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. L'apartat primer d'aquest article
garanteix  als  municipis  un  nucli  de  competències  pròpies  que  han  de  ser  exercides  per
aquestes entitats amb plena autonomia,  subjecta només a control de constitucionalitat  i  de
legalitat.  Finalment,  l'art.  92 configura la comarca com a ens local amb personalitat  jurídica
pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.

Tercer. La Llei de bases del règim local, en el seu art. 25.2 lletra k), redacció original de 2 d'abril
de 1985), establia que els municipis tenen competència per a la prestació de serveis socials i
promoció i reinserció social. Aquest article fou modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, romanent com a competència pròpia
dels municipis (art. 25.2 lletra e) l'avaluació i informació de situacions de necessitat social, i
l'atenció immediata a les persones en situació o risc o exclusió social.  Altrament la DT 2a
d'aquesta Llei establia el procés d'assumpció per les CCAA de les competències relatives a
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serveis socials.

Això no obstant, la STC 41/2016 de 3 de març, recurs 1.792/2014 (BOE 85, de 8 d'abril de
2016),  entenen  que  una  llei  bàsica  no  és  l'instrument  adequat  per  la  distribució  de
competències, declara institucional i nul·la la disposició transitòria 2a. També estableix que les
matèries a les que fa referència l'art. 25.2 s'han d'entendre “en tot cas” com a competències
pròpies, sense perjudici que els municipis exerceixin altres competències via legislació sectorial
autonòmica.  Si  la  Comunitat  autònoma  en  concret,  pel  joc  dels  articles  148  i  149  de  la
Constitució i  el  propi  Estatut  d'Autonomia,  ha assumit competències legislatives, com és el
present cas, serà la Llei sectorial catalana la que delimiti amb precisió les competències dels
municipis catalans en la matèria de Serveis Socials.

Quart. La normativa sectorial en aquesta matèria és la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials.  Aquesta  Llei  pretén  garantir  el  principi  d'universalitat  d'accés  als  serveis  socials
conjuminant el  dret d'igualtat a l'accés amb l'atenció prioritària a les persones que més ho
necessiten,  i  amb  un  finançament  majoritàriament  públic.  A l'art.  31,  la  Llei  estableix  les
competències  que  corresponen  als  municipis  i  explicita  que  les  comarques  supleixen  els
municipis  de menys de vint  mil  habitants en la titularitat  de  les  competències pròpies dels
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament. Altrament, i pel que fa a l'organització territorial, estableix a l'art. 34 que les
àrees bàsiques de serveis socials són la unitat  primària de l'atenció social  a efectes de la
prestació dels serveis socials bàsics, determinant que s'organitza sobre una població mínima
de vint mil habitants, prenent com a base el municipi, o  que ha d'agrupar els municipis de
menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca (DT 3a).

Cinquè. La Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós) diu en el seu art. 66.3. k) que els municipis tenen competències
pròpies en matèria de serveis  socials.  Altrament,  l’art.  67.c)  estableix  que els  municipis  de
població  superior  a  vint  mil  habitants,  independentment  o  associats,  hauran  de realitzar  la
prestació  dels  Serveis  Socials,  i  el  seu finançament  ha d'incloure  els  serveis  socials  de  la
població establerts legalment com a obligatoris.

Sisè.  La  Llei  de  l'organització  comarcal  de  Catalunya  (Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós), en el seu article 25.1.b), estableix que la comarca
exercirà les competències que li atribueixin les lleis del Parlament. A l'article següent dicta que
els consells comarcals han de vetllar  per tal que,  als municipis del  seu àmbit  territorial,  es
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions
que, d'acord amb els arts. 66 i 67 del text refós de la Llei municipal, són competència local.

Setè. El Programa d'actuació comarcal del Consell  Comarcal del Baix Penedès, aprovat en
sessió 1/1994, de 22.03 (publicat  al DOGC 1882,  de 11.04.94 i  al  BOPT 86, de 15.04.94),
regula en el seu art.  7 l’exercici  de competències en matèria de serveis socials,  tot  donant
compliment a la  previsió de l’art.  167.1. b)  del Reglament  d’obres i  serveis dels ens locals
(Decret 179/1995), per a l’exercici per la comarca de serveis de competència municipal que
hagin estat delegats per conveni.

Vuitè Tant pel que fa a la Llei municipal (art. 150.2 del text refós) com a la normativa sectorial
(art. 41.2) es possibilita l’establiment de convenis entre els consells comarcals i els ajuntaments
amb  la  finalitat  de  cooperació  interadministrativa.  Mitjançant  aquestes  estructures  es  fan
efectius els principis rectors del sistema públic de serveis socials (art. 5 de la Llei 12/2007), molt
especialment els principis de:

Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis socials
mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels equipaments
necessaris per tal de garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la planificació, la
coordinació, el control,  la continuïtat del servei (si se'n determina la necessitat), l'execució i
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l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.

Globalitat:  Els  serveis  socials  han  de  donar  resposta  integral  a  les  necessitats  personals,
familiars i socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció, la
promoció i la inserció.

Subsidiarietat: Inclou els principis de proximitat i descentralització. Els serveis socials s'han de
prestar en l'àmbit personal més proper als usuaris.

Novè. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i transitòriament vigent (DT 4 de la Llei 12/2007),
estableix  que la coordinació  de la  Generalitat  i  els  ens locals  s’instrumentarà per  mitjà  de
convenis de col·laboració, que tindran com a prioritat el manteniment i l’ampliació de la xarxa
bàsica pública.

Desè. El primer antecedent de cooperació interadministrativa en l'àmbit de serveis socials a la
comarca fou el conveni subscrit entre l'ICASS i el Consell Comarcal, de data 28 de desembre
de 1989.

Onzè.  Amb  l'entrada  en  vigor  de  la  Llei  12/2007,  d'11  d'octubre,  de  serveis  socials,  les
administracions implicades en la prestació d'aquests serveis van considerar necessari establir
un nou marc de relació regit per criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials, tot tenint en compte
el marc competencial de cada administració en la prestació i el finançament dels serveis. Per
regular aquest nou marc relacional es va escollir  el  contracte programa com a instrument
jurídic per definir conjuntament els objectius, les accions que calien desenvolupar, els recursos
que cadascuna de les parts havien d'aportar per aconseguir-los i els criteris d'avaluació que
havien de garantir una millora contínua en la prestació dels serveis i el seu finançament.

Dotzè. El  Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l'Associació Catalana de
Municipis  i  Comarques  i  la  Federació de Municipis  de Catalunya,  va definir  les  condicions
generals del contracte programa per al període 2008-2011, que es van recollir en l'Acord marc
signat el 28 de juliol del 2008. Posteriorment, es va signar el contracte-programa 2012-2015.

Tretzè Des del Departament  de Treball,  Afers Socials i  Família  (TSF) es considera que cal
mantenir el contracte programa com l'eina de relació, i per aquest motiu es dóna continuïtat a
aquest instrument per al període 2016-19. Així, el TSF i el Consell Comarcal tenen vigent el
contracte programa 2016-19 per  a la  coordinació,  cooperació  i  col·laboració en matèria de
serveis socials i  altres programes relatius al benestar social  i  polítiques d'igualtat,  que s'ha
signat el 3 d'agost de 2016.

Catorzè. El contracte-programa estableix que el Consell Comarcal subscriurà, amb cadascun
dels municipis a qui presta els serveis, un conveni que contingui, com a mínim, les condicions
que figuren en aquest contracte-programa.

Quinzè.  Els  Ajuntaments  de  Calafell  i  del  Vendrell  tenen  una  població  superior  a  vint  mil
habitants  i  els  correspon  gestionar  aquest  servei  en  l'àmbit  dels  seus  respectiu  termes
municipals.

P A C T E N  I  C O N V E N E N

Primer. Objecte del conveni.

És objecte d’aquest conveni la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i l'Ajuntament d (...) per a la prestació, el finançament i la coordinació
amb “Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública” de les actuacions
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d’atenció social a l’àmbit competencial respectiu.

Segon. Posició de les parts i competències a exercir.

2.1. El Consell Comarcal del Baix Penedès supleix l'Ajuntament d (...) en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics.

2.2. Són competències municipals pròpies:

a) Estudiar i detectar les necessitats socials al seu àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si s'escau, en
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
d) Establir  els  centres i  els  serveis  corresponents  a l'àmbit  propi dels  serveis  socials
bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i
l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
g)  Col·laborar  amb  l'Administració  de  la  Generalitat  en  l'exercici  de  les  funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials
locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.

Tercer. Coordinació del serveis socials comarcals amb la “Xarxa Bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública”.

3.1. El present conveni porta causa del contracte programa 2016-19 signat entre el TSF i el
Consell  Comarcal.  La signatura del contracte programa es deriva de l'Acord Marc en
matèria de serveis  socials  subscrit  entre el  conseller  de l'esmentat  Departament  i  els
presidents  de  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  de  la  Federació  de  Municipis  de
Catalunya,  vigent  per  al  període  2016-19,  i  fixa  un  nou  esquema  de  coordinació,
cooperació i col·laboració interadministrativa per a la prestació i finançament dels serveis
socials.

3.2. Per tant,  el  serveis que es prestin en aplicació del  present conveni  i  el  sistema de
finançament depenen d'aquell contracte programa.

Quart. Principis rectors

4.1. Totes les  actuacions incloses en aquest  conveni  es  regiran pels  principis següents,
extrets del contracte-programa 2016-19 entre el CCBP i el TSF:

Prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i de dependència des de
la proximitat dels seus municipis i comarques. Les parts signatàries volen que les persones siguin
el centre de les seves polítiques i tot i la ratificació del principi d’universalitat dels serveis socials,
cal prioritzar l’atenció a les persones i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat
social. Aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de manera
més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata.
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Lleialtat  institucional  i  consecució d’una major  fluïdesa en les relacions interadministratives. El
sistema català de serveis socials es configura al voltant d’una distribució de competències entre
l’administració autonòmica i  la local i  a la necessitat i  obligació que ambdues administracions
cooperin en benefici  de l’atenció  a les  persones.  Més enllà de les obligacions legals,  es  vol
promoure espais de reflexió, d’anàlisi, d’implementació d’instruments i de protocols que afavoreixin
la millora contínua dels serveis públics.

Optimització dels recursos d’ambdues parts. Els recursos de l’administració autonòmica i els de
l’administració  local  són  limitats.  Cal  que  ambdues  administracions  alineïn  la  disponibilitat
d’aquests recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una major rendibilitat social.

Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.

Objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels serveis. 

Respectant  el  principi  d’autonomia  local  i  la  competència  de  la  Generalitat  de  Catalunya en
l’ordenació dels serveis socials i polítiques de benestar social, cal garantir en tot el territori català
un mínim comú de serveis que puguin gaudir totes les persones en unes mateixes condicions i que
el  finançament  de  les  administracions  per  la  prestació  d’aquests  serveis  respongui  a  criteris
homogenis, tot i considerant les peculiaritats territorials.

4.2. El desenvolupament d'aquests principis es concreta en les següents accions:

Serveis  socials  bàsics  (Professionals  equips  bàsics,  SAD  Social,  SAD  Dependència,  Ajuts
d'urgència social, teleassistència, assessorament jurídic, atenció psicològica).
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per infants i adolescents: 

� Servei de Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
� Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
� Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents en situació de risc
� Servei d’Atenció diürna (centre obert)

Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència

Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.

Servei de Transport adaptat i assimilat.

Banc de productes de suport

Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).

Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

Pla d’Inclusió Social i Projectes Comunitaris

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Servei d’Atenció a les víctimes d’homofòbia, bifòbia o transfòbia  

Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i
filles (pis de suport per dones i fills).

Plans d’igualtat en el treball i polítiques d’igualtat de gènere

Dinamització de la gent gran (consell consultiu, comissió executiva de la gent gran)
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Plans d’actuació anual en matèria de joventut
Cinquè. Serveis social bàsics.

5.1. Justificació de l'acció: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de
serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i els àmbits familiar i social.
Estan dotats d'un equip multidisciplinari que han de fomentar el treball i la metodologia i
interdisciplinari, integrat pel personal  professional necessari per al compliment de llurs
funcions (article 17 de la Llei 12/2007). Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu
per  fomentar  l'autonomia  de les  persones  per  tal  que visquin dignament,  atenent  les
diferents situacions de necessitats en què es troben o que es puguin presentar. Han de
donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

5.2. Tenen la consideració de serveis socials bàsics:

Professionals dels equips bàsics de serveis socials

Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència)

Prestacions d'urgència social

Teleassistència

5.3. Objectius general:

Consolidar i mantenir la Xarxa de serveis socials bàsics.

Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que es troben en
situacions de més vulnerabilitat.

Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

5.4. Objectius específics:

• Avançar en l'assoliment de la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007

• Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de SSB.

• Atendre les situacions individuals o familiar d'urgència social per cobrir les necessitats
bàsiques

Sisè. Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès.

6.1. S’entén per Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès la unitat territorial elemental
de  prestació  de  serveis  que  forma  part  de  la  Xarxa  Bàsica  de  Serveis  Socials  a
Catalunya. El seu àmbit territorial és el de tots els municipis de la comarca llevat de
Calafell i el Vendrell.

6.2. L’Àrea Bàsica del Baix Penedès (exclosos Calafell i el Vendrell) haurà de comptar com
a mínim amb els següents recursos personals i materials:

• 1 Cap de Departament dels Serveis Socials Bàsics (SSB)

• 1 director/a tècnic dels Equips Bàsics d’Atenció Social

• 10 treballadors/res socials dels SSB.

• 6,5 educadors/res socials dels SSB.

• 3 Administratius/ves i 2 auxiliars administratius/ves dels SSB.

• ½ jornada de psicòloga dels SSB.



 
Ajuntament de Bellvei

• Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència)

• Conveni amb Creu Roja per el Servei de Teleassistència Domiciliària

• Servei d'assessorament jurídic

• Servei d'Informació i Atenció a les Dones

• Servei d’Atenció a les víctimes d’homofòbia, bifòbia o transfòbia  

• Plans d’igualtat en el treball i polítiques d’igualtat de gènere

• Dinamització de la gent gran (consell consultiu, comissió executiva de la gent gran)

• Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència.

• Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i els
seus fills (pis d'acollida)

• Servei de Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

• Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

• Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents en situació de risc

• Servei d’Atenció diürna (centre obert)

• Programes d'acollida i d'integració de persones immigrades.

• Equips d'Atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)

• Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

• Transport adaptat

• Banc de Productes de Suport

• Pla d’Inclusió Social i Projecte/s comunitari/s

• Plans d’actuació anual en matèria de joventut

Setè. Implantació del servei al territori.

7.1. L’equip de professionals de l’Àrea Bàsica distribuirà la seva presència al territori atenent el
nombre de població de cada municipi i les seves necessitats específiques en matèria de
serveis socials bàsics, de manera que s’acompleixin els objectius establerts.

7.2  A través del coordinador, es mantindrà permanentment informats els ajuntaments de la
tipologia i nombre dels casos que s’atenen.

Vuitè. Finançament dels serveis socials bàsics.

8.1. Els  ajuntaments  i  l'Administració  de  la  Generalitat  comparteixen  el  finançament  dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes,
el servei d'ajut a domicili i els altres serveis que es determinin. Sens perjudici que els
serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot
haver de co-pagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajut a domicili.

8.2. L'article  62  de  la  Llei  12/2007,  d'11  d'octubre,  de  serveis  socials,  estableix  que  el
finançament  dels  serveis  socials  bàsics  (equips  professionals,  SAD  Social  i  SAD
Dependència,  Servei  de  Suport  a  Famílies  amb  infants  de  0  a  3  anys  i  Servei
d’Intervenció amb Famílies amb infants i adolescents en situació de risc), és compartit
pels ajuntaments i l'Administració de la Generalitat, amb una aportació d'un 66% de la
Generalitat  de Catalunya a través del  TSF.  En aquest sentit,  correspon a l'ens local
aportar, com a mínim, el 34% restant. En cas que el cost sigui inferior al previst inicialment,
es mantindran els percentatges respecte al cost definitiu.

Si un ajuntament ho sol·licita i assumeix íntegrament el cost, des del Consell Comarcal es
valorarà augmentar la dotació de professionals al seu municipi.
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8.3. En relació a la seu central de serveis socials, situada a la Plaça del Centre, 3, del Vendrell,
el  Consell  Comarcal  assumeix  el  finançament  de  la  infraestructura,  dels  locals,  del
material, del manteniment del sistema d'informació i del suport administratiu.

8.4. Les prestacions econòmiques d'urgència social també són a càrrec de l'ens local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials, sense que això impedeixi que els diferents ajuntaments
interessats  puguin  disposar  de  les  seves  pròpies  partides  econòmiques  en relació  a
aquestes prestacions.

8.5.. El finançament del teleassistència anirà a càrrec íntegrament dels ajuntaments.

8.6. Respecte el  servei  de Centre Obert  i  el  Servei  d’acompanyament  socioeducatiu  per
adolescents  en  situació  de  risc  (educadors/es  de  carrer),  els  ajuntaments  on  es
desenvolupi assumiran un percentatge del 34% del cost del servei, i també faran la
cessió del local per a la realització de les activitats.  Les ampliacions que vulgui realitzar
l'ajuntament del servei bàsic que es presta al seu municipi aniran íntegrament a càrrec
d'aquest ajuntament.

8.7. En relació al Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència, els ajuntaments assumiran les
despeses derivades d'aquest habitatge (consums, assegurança, manteniment).

8.8. Respecte al transport adaptat, el TSF estableix que els ajuntaments assumiran el 40%
del cost del Servei.

8.9. L'Ajuntament  assumirà  les  assegurances  de  voluntariat  d'aquelles  persones  del  seu
municipi que perceben la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) i participen en el projecte de
voluntariat.

8.10. En relació als següents serveis, l'Ajuntament no ha d'assumir-ne cap finançament:

• Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per
als seus fills i filles.

• Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)

• Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

• Banc de Productes de Suport

• Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència

• Pla d’Inclusió Social i Projectes comunitaris

8.11. Per tal de garantir el funcionament de l'Àrea Bàsica, el Consell Comarcal assumeix els
següents costos:

• Institucional, representació i dietes

• Contractacions suplementàries amb l'objectiu de mantenir  la presència efectiva dels
professionals  als  llocs  d'atenció  al  ciutadà  (llei  de  conciliació  de  la  vida  laboral  i
professional)

• Suport informàtic mitjançant el conveni SITAC.

• Formació continuada dels professionals

• Dietes del personal i assegurança dels vehicles

• Cost  indirecte  (amortització  de  l'immobilitzat  a  la  seu  comarcal  i  despesa  general
aplicable al servei)

8.12. La determinació exacta de l'aportació econòmica municipal per a cada exercici és la que
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resulta a l'annex 1. Altrament, per tal de garantir el funcionament descentralitzat de l'Àrea
Bàsica al municipi, l'Ajuntament d (...) posa a disposició del Consell Comarcal un local
adequat lliure de tota despesa (neteja, llum, aigua, etc.), en què hi haurà:

• Mobiliari: una taula de despatx i dues cadires.

• Un armari i/o arxivador amb clau per desar-hi els expedients que continguin dades de
caràcter personal.

• Equips d'ofimàtica: un telèfon, la possibilitat d'utilitzar escàner, una impressora (o accés
compartit), una connexió ADSL i la participació de l'Ajuntament al conveni SITAC (o els
serveis equivalents).

• Suport administratiu per gestionar l'atenció als usuaris i gestionar l'agenda de citacions.
En el cas de Cunit: Suport administratiu als professionals respecte a l'atenció als usuaris i
gestionar l'agenda de citacions, el que implica:

- Donar hores a les persones que sol·liciten visita per al servei de 1a acollida

- Trucar als usuaris que tenen cita quan s'hagi de canviar el dia d'atenció

- Suport als tècnics en tràmits administratius: fotocòpies, escanejar documents,
arxivar documents als expedients, cerca dels expedients de les famílies que
s'han d'atendre els dies d'atenció, etc.

• Altres elements necessaris per a la prestació d'aquest servei.

8.13 Respecte al servei de Joventut, els municipis de fins a 20.000 habitants que  
de Pla Local de Joventut han de fer tots els tràmits referents al Pla d’actuació anual a la
Direcció General de Joventut, a través del Contracte Programa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

D’aquesta  manera,  el  Contracte Programa actua com a  instrument  intermediari  i  el
Servei  Comarcal  de  Joventut  com a suport  tècnic.  I,  per  tant,  el  Consell  Comarcal
tractarà tant l’ingrés com la despesa de forma extrapressupostària.

El Servei Comarcal de Joventut informarà a l’ajuntament sobre els tràmits a fer segons
les especificacions determinades per la Direcció General de Joventut.

L’administració  autonòmica  anualment  transferirà  la  quantia  establerta  per  aquest
concepte en el Contracte Programa al Consell Comarcal del Baix Penedès. El Consell
Comarcal transferirà als diversos ajuntaments el 70 % de la part que li correspongui,
una  vegada  s’hagi  fet  efectiu  el  pagament  de  l’esmentada quantia.  En  cas  que el
percentatge rebut per part de la Generalitat sigui menor, es transferirà en la mateixa
proporció. El Consell Comarcal sempre es reservarà un 30 % de la quantia, la qual no
serà transferida fins que no es produeixi l’efectiva justificació per part dels ajuntaments,
i  l’acceptació  de  la  mateixa  per  part  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies.

Els ajuntaments han de justificar la quantitat rebuda, segons les instruccions del Servei
Comarcal de Joventut en quant a documentació i terminis. La documentació lliurada
pels ajuntaments serà la que es farà arribar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. 

Si  algun ajuntament  no  justifiqués  o no pugés  justificar  tot  l’import  pressupostat,  el
Consell  Comarcal  retornarà  a  la  Generalitat  la  quantitat  corresponent.  En  cas  que
l’import a retornar ja hagi estat ingressat a l’Ajuntament (70 %) l’ajuntament en qüestió
haurà de reintegrar al Consell la quantia transferida perquè pugui ser retornada a la
hisenda autonòmica.

En cas que no es justifiqui tot l'import pressupostat, l'any següent es pot veure minorat
el finançament de forma proporcional a la quantitat no justificada, d’acord amb el que
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estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Novè. Gestió econòmica.

El  TSF,  per  mitjà  del  contracte-programa,  encarrega  al  Consell  Comarcal  del  Baix
Penedès la gestió econòmica de l’acció, així com la seva justificació.

El Consell Comarcal, d'acord amb les dades establertes a l'Annex 1 de cada exercici,
emetrà i  notificarà trimestralment  a cada ajuntament el  document  d'ingrés de la seva
aportació. L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar
des de la recepció de la notificació. 

Desè. Garanties d’intervenció en favor dels ajuntaments signants.

Es constituirà una Comissió de Seguiment de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials integrada
pels respectius alcaldes o regidors delegats, sota la presidència de la consellera comarcal
encarregada  de  l’Àrea  de  Serveis  socials,  la  finalitat  de  la  qual  és  el  seguiment  de
l’aplicació  dels  objectius   establerts,  efectuar  el  seguiment  del  conveni,  proposar
modificacions sobre el mateix i aprovar o refusar noves activitats.

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim en sessió ordinària durant el mesos de març i
octubre,  amb  l'objectiu,  respectivament,  d'analitzar  la  memòria  de  l'exercici  anterior  i
preparar la proposta de pressupost de l'exercici següent,. El funcionament de la Comissió
de  Seguiment  s’ajusta  al  que  disposa  la  Llei  de  règim  jurídic  i  del  procediment
administratiu comú per als òrgans col·legiats.

Durant  el  mes  de  març  següent  a  la  finalització  de  l’exercici,  el  Consell  Comarcal
elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant l'any, amb un resum econòmic
dels ingressos i despeses, que presentarà a la Comissió a la sessió ordinària del mes de
març.

L'Ajuntament signatari d'aquest conveni, per mitjà de l'alcalde o regidor delegat, tindrà a la
seva disposició, en tot moment, tota la informació relacionada amb la gestió d'aquest
servei, per la qual cosa es pot adreçar al conseller delegat o, directament, a la coordinació
de la UBAS. L'única limitació a aquesta informació serà la reserva deguda als usuaris per
tal de salvaguardar-ne el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, a la imatge pròpia i
a la protecció de la infància i de la joventut, així com a no revelar dades incloses en
sumaris declarats secrets per l'Autoritat Judicial (art. 18, 20.4 i 118 de la Constitució). En
aquest  sentit,  l'Ajuntament  es compromet formalment a col·laborar en el manteniment
d'aquesta reserva.

Onzè. Arbitratge i jurisdicció

En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents criteris
d’interpretació,  les  parts  exposaran  les  seves  raons,  en  sessió  formal,  davant  una
Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de la Permanent del
Consell d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Serveis Socials i un vicepresident
del Consell, que farà les funcions de president de la Comissió. Si l’Ajuntament afectat
tingués un representant en la Comissió així constituïda, aquest serà substituït per un altre
alcalde o conseller comarcal nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un
informe  a  la  Presidència  del  Consell  i  a  l'Alcaldia  o  alcaldies,  que  les  parts  es
comprometen a tenir en compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives
en la controvèrsia.

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la regularitat de
prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments. En cap cas, basant-
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se en una divergència d’interpretació, una part pot considerar-se habilitada per incomplir o
ajornar les seves obligacions, en especial les de cofinançament.

Cas  que  persistís  la  divergència,  les  parts  se  sotmeten  a  la  jurisdicció  dels  jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.

Dotzè. Vigència

Aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2019,
amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2016. Això no obstant,  seran revisats
anualment  els  objectius  generals  i  específics  i  l'Annex  1  en  el  qual  es  determina la
participació econòmica dels ajuntaments.

I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en tres  exemplars,
dels quals un roman en poder de cada part i el  tercer es trametrà als Serveis Territorials del
Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que votarem a favor aquest conveni

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
corresponents al grup polític municipal del PdeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

2. DONAR COMPTE INFORME SECRETARIA INTERVENCIÓ PERÍODE MIG DE PAGAMENT
4T TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 2017/1259)

El secretari dóna lectura del següent:

DONAR  COMPTE  INFORME  DE  SECRETARIA  INTERVENCIÓ  PERIODE  MIG  DE
PAGAMENT QUART 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” CORREPONENT AL QUART TRIMESTRE DEL 2017.

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
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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.

En data 1 de març de 2018 es va donar compte a la Comissió Informativa

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
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 quart
trimestre del 2017, el dia 30/01/2018.

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

Codi de l’entitat Entitat Ràtio
d’operacions

pagades

Ràtio
d’operacions
pendents de
pagament

Període mitjà de
pagament
trimestral

09-43-024-AA-
000

Bellvei 22,32 76,69 31,09

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

3. APROVACIÓ SI ESCAU, APROVACIÓ CONVENI JOVE BAIX PENEDÈS, EXERCICI 2018
(EXP. 2018/5)

El secretari dóna lectura del següent:

L'art. 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
sobre  l'organització  comarcal  de  Catalunya,  estableix  que  la  comarca  exerceix  les
competències que li delega o assigna l'Administració de la Generalitat. En aquest sentit, el dia 3
d’agost  de  2016  es  va  signar  el  Contracte  Programa  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,
mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Consell Comarcal del Baix
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Penedès en matèria de polítiques de Joventut.

D'acord amb l'art. 71.1. b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei municipal i règim local de Catalunya, els ajuntaments poden exercir activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques en matèria de Joventut.

Les  diverses  administracions  participants  en  el  projecte  de  dinamització  juvenil  Jove  Baix
Penedès  fan  necessària  la  redacció  d'aquest  conveni,  per  a  delimitar  les  funcions,
competències i responsabilitats de cadascuna d'aquestes entitats.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de Polítiques de Joventut de la Generalitat  de Catalunya,
estableix que les polítiques de joventut de l'àmbit local han de respectar els seus principis. En
l’art.  13.2  s’estableix  que  els  ajuntaments  poden  col·laborar  amb  l’Administració  de  la
Generalitat  i  amb l’Administració  supramunicipal  en  l’elaboració  d’estudis  i  d’anàlisis  per  a
detectar les necessitats de les persones joves en llur àmbit territorial i, en general, de totes els
estudis que ajudin a conèixer millor aquest col·lectiu. Per una altra banda, l’art. 14.2 estableix
les actuacions que els ens supramunicipals poden dur a terme en l’àmbit de la joventut, en
virtut de les funcions d’assistència i cooperació als municipis. Finalment, a l’art. 46 s’enumeren
les fonts de finançament amb què es finança l’execució d’aquesta llei, incloent-hi les partides
pressupostàries  dels  ajuntaments.  El  Pla  Nacional  de  Joventut  a  Catalunya  atorga  una
rellevància especial als ens locals i les seves polítiques de joventut.

L’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, per qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal  del  Catalunya,  estableix  que  correspon  a  les  comarques  prestar  assistència  i
cooperació als municipis en diversos àmbits, tenint en compte les necessitats d’aquests, tant
pel que fa al nombre d’habitants coma  la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat
econòmica predominant.

L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local enumera entre
les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el mateix sentit, l'art. 150 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament
en  les  art.  303  i  ss.  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny.  A més,  els  convenis  i  el  seu
procediment està regulat als art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Finalment, també es regulen els
convenis als art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  respon  al  principi  de  col·laboració  entre
administracions  i  al  compliment  d’obligacions  legals  específiques  i  queda  fora  de  l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic

Vist els informes de Secretaria Intervenció de data 29 de gener del 2018.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 1 de març de 2018,

En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següents 

ACORDS:

Primer. Aprovar  conveni  amb el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  Jove Baix  Penedès:
Projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès.

Segon. Facultar a l’Alcalde-President Sr. Félix Mañé Sans per a la signatura d'aquest conveni
amb el consell Comarcal del Baix Penedès.

Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n deriva per les
arques municipals una vegada que el pressupost del 2018 estigui en vigor.
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Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Cinquè.  Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern.

Es manifesta que hi ha un error material en el punt segon de la part dispositiva a on diu Fèlix
Mañé Sans  ha de dir Felix Sans Mañé.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que votarem a favor no faltaria

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
corresponents al grup polític municipal del PDeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

4.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  INICI  EXPEDIENT  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  PER
TINENÇA ANIMAL PERILLÓS (EXP. 2018/32)

El secretari dóna lectura del següent:

Vista la denúncia realitzada per els MOSSOS D’ESQUADRA amb data 09-01-2018, en relació a
la possibilitat  que els següents fets fossin constitutius d'una infracció en matèria de tinença
d’animals  potencialment  perillosos per  part  del  Sr.  amb DNI  ...151N amb domicili  al  carrer
Llorenç, 64:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat de cens municipal.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.523,00 €.
- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No complir les instal·lacions les mesures de seguretat.
 
Vist l'informe de Secretaria en el qual s'indicava la Legislació aplicable i el procediment a seguir
per dur a terme la tramitació del corresponent expedient sancionador.
 
Vist  l'informe de la Brigada Municipal emès sobre aquest  tema que assenyala que els fets
descrits han estat comprovats.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  i  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article
21.1.n) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’1 de març de 2018, 

PROPOSO:
 
Primer. Incoar expedient sancionador per infracció de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, dels quals es presumeix responsables,
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a les següents persones: el Sr. amb DNI ...151N amb domicili al carrer Llorenç, 64.
 
Segon. Que  els  fets  referenciats  poden  ser  considerats  com  a  constitutius  d'infracció
administrativa  en matèria  de  tinença de gossos perillosos,  tipificada la  infracció  com greu,
podent-los correspondre una sanció entre 150,25 € i 1.502,53 €, de conformitat amb els articles
7 i 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
 
Tercer.  Nomenar  com a òrgan instructor del procediment sancionador al Sr. Manuel Pahissa
Casas, i com a Secretaria a la Sra. Cristina Paniello Carrillo.  Així mateix, s'estarà a l'establert
sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
 
Quart. Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, i depenent de la qualificació de la
infracció, es remetran les actuacions a l'òrgan competent per resoldre.
 
Cinquè.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l'infractor  reconeix  la  seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà
una reducció del 20% sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, sempre que deixi
constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
 
L'efectivitat  de  les  citades  reduccions  estarà  condicionada  al  desistiment  o  renúncia  de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
 
Sisè. Notificar la present resolució d'incoació del procediment als interessats.
 
Setè.  Comunicar  a l'Instructor  la iniciació de l'expedient amb trasllat  de quantes actuacions
existeixin sobre aquest tema, així mateix, notificar la present resolució als interessats, entenent
en tot cas per tal a l'inculpat, indicant-los que disposaran d'un termini de quinze dies per aportar
quantes al·legacions, documents i informacions estimin convenients i, si escau, proposar prova
concretant els mitjans que pretenguin valer-se, quedant l'expedient a la seva disposició en les
oficines municipals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que una petita aclariment mirant la normativa
entenem que la normativa no entem que ha de passar el Ple sinó per la Junta de Govern Local.

Manifesta el Secretari ja que es una infracció greu l’òrgan competent és el plenari.

Insisteix que en la normativa no he vist que sigui el Plenari, òrgan competent és la Junta de
Govern Local a proposta per la Regidoria.

Manifesta  el  Secretari  la  verificació  de  quin  és  l’òrgan  competent  per  resoldre  l’expedient
sancionador.

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
corresponents al grup polític municipal del 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, APROVACIÓ CONVENI REGULADOR DELEGACIÓ A FAVOR
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DE  LA  DIPUTACIÓ  DE  TARRAGONA,  PER  LA  GESTIÓ,  LIQUIDACIÓ,  RECAPTACIÓ
INGRESSOS MUNICIPALS. (EXP. 2018/231)

El secretari dóna lectura del següent:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL),
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei
40/2015,  d’1  d’octubre  de  2015,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  (en  endavant  LRJSP)
estableix  que  les  Administracions  Públiques  prestaran,  en  l’  àmbit  propi,  la  cooperació  i
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les
seves competències.

En  matèria  de  tributs  de  les  entitats  locals  i  restants  ingressos  de  Dret  públic  que  els  hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  (en  endavant  TRLRHL),  concreta  aquesta
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin
territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.

El ple de l’Ajuntament, en data 12 de novembre de 2002, va adoptar un acord de delegació de
competències en matèria de gestió i recaptació, entre altres, de les taxes i preus públics de
forma genèrica, a favor de la Diputació de Tarragona. 

En data 31 de gener de 2003 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de
gestió,  liquidació,  inspecció  i  recaptació  d’ingressos  a  favor  de  la  Diputació  de  Tarragona,
l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, fa que es consideri necessari adoptar un acord que concreti  i
especifiqui la relació de taxes i preus públics delegades de forma genèrica al Ple del 12 de
novembre de 2002, esmentat anteriorment, així com incloure noves delegacions.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’1 de març de 2018, 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple els
següents,

ACORDS: 
 

PRIMER: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions
que  es  detallen  a  l’annex  1  del  present  acord,  la  titularitat  de  les  quals  pertany  a  aquest
Ajuntament,  a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels
serveis  o  ens  instrumentals  que  a  tal  efecte  determini,  segons  l’abast  i  condicions  que
s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la
LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.

 

a)       Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.

b)       Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu de:

1.       Taxa per llicències urbanístiques

2.       Taxa per llicències d’activitats

3.       Taxa per immobilització i retirada de vehicles
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4.       Taxa per la llar d’infants

5.       Taxa per la prestació del servei de menjador escolar

6.       Taxa per tinença d’animals

7.       Taxa d’activitats culturals i/o esportives

8.       Taxa per utilització privativa o aprofitament especial a favor d’empreses
explotadores

9.       Taxa OVP amb mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,  tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

10.    Taxa OVP amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

11.    Taxa OVP amb barraques, fires i rodatge cinematogràfic

12.    Preu públic per la neteja de solars

13.    Preu públic lloguer material municipal

c)     Delegació de facultats en matèria de gestió tributaria de la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial a favor d’empreses explotadores

d)       Delegació de facultats en matèria d’inspecció de:

1.    Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2.    Taxa per llicències urbanístiques

3.    Taxa per utilització privativa o aprofitament  especial  a favor d’empreses
explotadores

SEGON: Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació de les taxes i preus
públics,  efectuada  per  acord  del  Ple  del  12  de  novembre  de  2002.  En  concret,  aquesta
delegació abasta els següents ingressos:

 -        Recaptació en període voluntari i en període executiu:

1.       Taxa de recollida de residus

2.       Taxa de conservació del cementiri

3.       Taxa OVP amb guals

 TERCER: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.

QUART: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre
de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual
es  produirà,  llevat  que  qualsevol  d’ambdues  administracions  acordin  deixar  sense  efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.

CINQUÈ: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats  a l’article  5  de l’Ordenança Fiscal  reguladora  de les  taxes per  la  prestació  de
serveis  i  la  realització  d’activitats  administratives  delegades  o  encomanats  a  BASE-Gestió
d’ingressos.

SISÈ: Per  a la realització i  execució de les funcions delegades, la  Diputació de Tarragona
s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta,
en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.

SETÈ: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva part,
es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
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VUITÈ: Facultar  al  Sr.  Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Bellvei  per  la  formalització  d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.

NOVÈ: Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de Província, i en el tauló d'edictes del Ajuntament de Bellvei, a l'efecte de
que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 Així  mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'est Ajuntament de
Bellvei [http://bellvei.eadministracio.cat].

ANNEX 1

ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

APARTAT 1

 Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:

 

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a)       La  determinació  del  deute  tributari  que  comporta  l’elaboració  de  les  llistes
cobratòries  en  els  tributs  de  caràcter  periòdic  i  la  seva  aprovació  i  exposició
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.

b)       La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.

c)        La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de
gestió dels ingressos delegats.

d)       La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.

e)       La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.

f)         La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.

g)       Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.

 APARTAT 2

 Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-        IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

-        IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

-        TAXES I PREUS PÚBLICS:

1.      Taxa de recollida de residus

2.      Taxa de conservació del cementiri
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3.      Taxa per llicències urbanístiques

4.      Taxa per llicències d’activitats

5.      Taxa per immobilització i retirada de vehicles

6.      Taxa per la llar d’infants

7.      Taxa per la prestació del servei de menjador escolar

8.      Taxa per tinença d’animals

9.      Taxa d’activitats culturals i/o esportives

10.   Taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  a  favor  d’empreses
explotadores

11.      Taxa OVP amb guals

12.   Taxa  OVP  amb  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,  tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

13.   Taxa OVP amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

14.   Taxa OVP amb barraques, fires i rodatge cinematogràfic

15.   Preu públic per la neteja de solars

16.   Preu públic lloguer material municipal

 El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

 

a)     La determinació dels períodes de pagament voluntari.

b)     L’emissió  de  documents  cobratoris,  rebuts  o  liquidacions,  i  acreditacions  de
pagament.

c)      La  recaptació  dels  mateixos  en període voluntari  i  la  concessió  o  denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

d)     La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.

e)     La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.

f)       La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts

g)     La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.

h)     Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.

 APARTAT 3

 Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-        IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, 
-        TAXES I PREUS PÚBLICS:
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1.      Taxa de recollida de residus
2.      Taxa de conservació del cementiri
3.      Taxa per llicències urbanístiques
4.      Taxa per llicències d’activitats
5.      Taxa per immobilització i retirada de vehicles
6.      Taxa per la llar d’infants
7.      Taxa per la prestació del servei de menjador escolar
8.      Taxa per tinença d’animals
9.      Taxa d’activitats culturals i/o esportives
10.   Taxa per utilització privativa o aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores
11.   Taxa OVP amb guals
12.   Taxa OVP amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues
13.   Taxa OVP amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
14.   Taxa OVP amb barraques, fires i rodatge cinematogràfic

15.  Preu públic per la neteja de solars

16.  Preu públic lloguer material municipal

-  CONTRIBUCIONS ESPECIALS, 
-  QUOTES D’URBANITZACIÓ
-  QUOTES DE CONSERVACIÓ,
-  MULTES I SANCIONS, 
-  EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

 

a)       L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats  en  període  voluntari,  així  com  l’exercici  de  les  funcions  pròpies  del
procediment administratiu de constrenyiment.

b)       L’expedició de diligències d’embargament.

c)        L’emissió  de  documents  cobratoris,  rebuts  o  liquidacions,  i  acreditacions  de
pagament.

d)       La  liquidació  i  cobraments  dels  imports  principals,  recàrrecs,  interessos  de
demora i costes.

e)       La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

f)         La  resolució  dels  recursos  que  s’interposin  contra  els  actes  realitzats  en
l’exercici de les facultats delegades.

g)       La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.

h)       Aquelles  altres actuacions que coadjuvin a la  major  eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.

 APARTAT 4

Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, 
-TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
-TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 
ESPECIAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES

 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:



 
Ajuntament de Bellvei

 

a)     La  comprovació  i  investigació,  consistents  en  la  confecció  de  comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.

b)     L’obtenció  d’informació  de  caràcter  tributari,  per  pròpia  iniciativa  o  a  petició
motivada  dels  altres  departaments  de  BASE-Gestió  d’Ingressos  o  òrgans
municipals competents.

c)      La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.

d)     L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos,  altres  departaments  de  l’organisme  o  els  òrgans  municipals  es
sol·licitin aquestes actuacions.

e)     La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.

f)       La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.

g)      La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments  sancionadors  que  s’iniciïn  com  a  conseqüència  del  procediment
d’inspecció.

h)     Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.

El  Secretari  fa  un  breu resum del  contingut  del  conveni  regulador  delegació  a favor  de  la
Diputació de Tarragona, per la gestió, liquidació, recaptació ingressos municipals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que si es una voluntat legal o bé voluntat de
l’Ajuntament d’aquesta delegacions, el fet de delegar perdem una part dels imports.

Contestat el Sr. Alcalde dient que és delega perquè unes gestions tributàries no les podria fer
l’Ajuntament perquè no té prou mitjans.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que en els casos de domiciliació dels tributaris
es podrà fer-ho i que no es produeixi molèsties al contribuent. 

El Secretari Interventor dóna un explicació al respecte.

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.

6.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DONAR  SUPORT  AL  MUNICIPI  DEL  VENDRELL  COM  A
CAPITAL CULTURAL DE CATALUNYA 2020 (EXP. 2018/228)

El Secretari dóna lectura del següent:

Arran del fort activisme del poble del Vendrell i la seva gent; el qual és intens en tots els àmbits,
com en les arts escèniques, les arts plàstiques i visuals, les lletres i la literatura, el cicle festiu,
la cultura tradicional i popular, l’associacionisme, l’esport,... 
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Aquest activisme es compon d’un mosaic heterogeni reforçat per una xarxa d’equipaments que
faciliten la producció i la programació d’activitats culturals, socials i esportives que fan que el
Vendrell sigui una candidatura sòlida per ser designada Capital de la Cultura Catalana 2020.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 1 de març de 2018.

És per aquest motiu, que es proposa al Ple d’adopció del següent:

ACORD:

Primer.- Donar suport a la candidatura del Vendrell com a Capital de la Cultura Catalana 2020.

Segon.- Donar trasllat a l’Ajuntament de Vendrell.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que donem el total recolzament a l’Ajuntament
del Vendrell a la candidatura com a capital de la Cultura Catalana 2020.

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.

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