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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 21/11/2018

Horari: De les 19:05 hores a les 19:50 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
-      Sr. Valentín González Garcia PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat
-      Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat
 
Excusa la seva assistència:

-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
 

Assistit pel Secretari 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.- EXP. 2018/1809 APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER LA 
SUBVENCIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR ESCOLA LA MUNTANYETA.

2.- EXP. 2018/59 APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017

3.- EXP. 2018/1743 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI Nº 9/2018.

4.-  EXP.  2018/1686  APROVACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR SOBRE TINENÇA DE 
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

5.-  EXP.  2018/64  DONAR  COMPTE  INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERÍODE  MIG  DE 
PAGAMENT, 3R TRIMESTRE 2018

6.- EXP. 2018/1233 APROVACIÓ DECLARACIÓ D’OCUPACIÓ PRÈVIA CAMÍ DE BARONIA 
DEL MAR.

7.- EXP. 2016/617 APROVACIÓ USOS PROVISIONALS SECTOR 11. 

8.-  EXP.  2018/1697  APROVAR  LA  RE-NUMERACIÓ  HABITATGES  DE  LA  PLAÇA 
ESGLÉSIA.

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

1.- EXP. 2018/1809 APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER LA 
SUBVENCIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR ESCOLA LA MUNTANYETA.

El secretari dóna lectura del següent:

Fets

1. En data 31 d’octubre de 2018, l’alcaldia emet providència a on sol·licita informe de Secretaria  
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’ordenança reguladora de 
les bases especifiques per ajuts de material escolar a l’Escola La Muntanyeta. Es creu oportú 
derogar la ordenança reguladora que hi ha en vigor perquè subvenciona llibres amb "mode 
reciclatge"  i  per  tan és  doble subvenció.  Es  creu oportú,  per  tant,  crear  un nou text  de la 
ordenança que elimina el concepte de reciclatge.

2. En data 5 de novembre de 2018, la Secretaria Intervenció emet informe a on estableix el 
procediment a seguir per la seva aprovació.

3. En data 15 de novembre de 2018, la Comissió Informativa emet dictamen favorable.
 
Fonaments de dret

1. Els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 
 
Es proposa al Ple el següent:
 
ACORD:
 
PRIMER. Derogar  el  text  de  la  Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  de 
subvencions per  la concessió d’ajuts  econòmics de caràcter  individual  per  a l’adquisició de 
material escolar al CEIP La Muntanyeta, publicada al BOPT núm. 187 de 27 de setembre de 
2017 i aprovada per sessió plenària de 13 de juliol de 2017.
 
SEGON.-  Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases especifiques de subvenció 
per l’adquisició de material escolar a l’escola La Muntanyeta de Bellvei que s’adjunta com a 
annex.
 
TERCER.- Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats  i  d’aquells  veïns  o 
associacions que hagin exercit  la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests  
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
   
QUART.-  Facultar  a l’Alcalde subscriure i  signar  tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte.

ANNEX
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECIFIQUES DE  SUBVENCIONS PER 
L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR A L’ESCOLA LA MUNTANYETA DE BELLVEI

ARTICLE 1. -Objecte de les subvencions

Mitjançant la present ordenança específica s’estableixen les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per l’Ajuntament de la Bellvei que tenen per objecte subvencionar l’adquisició 
dels  llibres  de  text  dels  escolars  de  l’Escola  La  Muntanyeta,  no  inclosos  en  el  servei  de 
reciclatge que gestiona la mateixa escola.

 ARTICLE 2. Beneficiaris

Seran  beneficiaris  d’aquesta  subvenció,  les  famílies  dels  alumnes  de  l’Escola  Pública  La 
Muntanyeta de Bellvei. 

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

El procediment per a la concessió de les subvencions no es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva, doncs la finalitat d’aquesta subvenció és que les famílies bellveienques obtinguin 
una ajuda per l’adquisició dels llibres escolars dels seus fills. Mitjançant convocatòria pública 
s‘iniciarà sempre d’ofici d’acord amb allò que estableix l’article 23 de la Llei 38-2003, de 17 de 
novembre,  General  de  Subvencions,  d’acord  amb  la  convocatòria  aprovada  per  l’òrgan 
competent  que  desenvoluparà  el  procediment  per  a  la  concessió  de  les  subvencions 
convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:

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

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

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

a)  Ser  pare-mare-o  tutor  d’un  alumne  de  l’Escola  Pública  de  Bellvei  La  Muntanyeta.
b) Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o representants legals.

c) En cas que només consti empadronat l’alumne amb només un dels dos progenitors, 
caldrà justificar-ne la guàrdia i custòdia.

A més  a  més,  pels  sol·licitants  del  l’ajut  específic,  s’hauran  de  complir  els  següents 
requisits:

a)    Els ingressos de la unitat familiar han de ser igual o inferior a 15.000 €.

b)    En el cas d’ingressos nets anuals de la unitats familiars iguals o inferiors a 20.000 € 
hauran d’acreditar la condició de famílies nombroses i/o monoparentals.

 

4) Acreditar que totes les persones que formen part de la unitat familiar, és a dir, que consten  
empadronats en el mateix domicili estan al corrent de pagament de tributs i taxes municipals.

5) Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment seran els següents: la 
instrucció  del  procediment  la  portarà  a  terme  la  Regidoria  d’Ensenyament  i  la  resolució 
d’aquesta serà la Junta de Govern Local.

6) Termini de presentació de sol·licituds.

7) La data límit de resolució.

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

ARTICLE 4. Instrucció del Procediment
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La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan que es designa 
en la convocatòria. 

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

Les activitats d’instrucció comprendran:

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

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

L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.

ARTICLE 5. Resolució

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

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

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

ARTICLE 6. Obligacions dels Beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

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

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

c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades.

d)  Si  s’estigués  en  curs  d’alguna  de  les  causes  de  reintegrament,  caldrà  procedir  al 
reintegrament de la quantia rebuda.

 ARTICLE 7. Quantia

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

ARTICLE 8. Justificació i Cobrament

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
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* En cas d’ajut universal:

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

 b)  Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa o 
còpies compulsades, on consti el nom del beneficiari i el curs escolar.

c) Justificants del pagament de les factures aportades.

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

* En cas d’ajut específic:

Els justificants que cal presentar son:

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

b)  Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa o 
còpies compulsades, on consti el nom del beneficiari i el curs escolar.

c)  Justificants del pagament de les factures aportades.

d)  Situacions  socioeconòmiques  de la  família:  S’acreditarà  mitjançant  la  presentació  de la 
declaració  d’IRPF.  En  cas  que  resulti  negativa  es  podrà  complementar  amb  un  certificat 
tributari, expedit per la seu electrònica de l’Agència Tributària.

e) Condició de família Monoparental i/o nombrosa: S’acreditarà per mitjà d’aportació del títol 
expedit pel Departament de Benestar i Família de la generalitat de Catalunya.

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

 ARTICLE 9. El Reintegrament

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

ARTICLE 10. Atorgament i pagaments de les subvencions 

Els criteris de concessió seran:

1)     Ajuts universals: l’Ajuntament de Bellvei abonarà a les famílies el 20% del cost dels 
llibres, no inclosos dins el servei de reciclatge, gestionat directament per l’escola La 
Muntanyeta de Bellvei. 

2)     Ajut específic:  l’Ajuntament de Bellvei abonarà a les famílies el 100% del cost dels 
llibres, no inclosos dins el servei de reciclatge, gestionat directament per l’escola La 
Muntanyeta de Bellvei.

 

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

 ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions

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

ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions

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

ARTICLE 13. Infraccions

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

ARTICLE 14. Entrada en vigor

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

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, manifesta que s’ha de normalitzar a través 
d’aquesta ordenança però entenc que es perjudica a les famílies, es fa un pas enrere. Com es 
feia abans es donava els ajuts era assegurar  de que es rebien els llibres directament, ara 
obligues  a  les  famílies  a  pagar  aquests  diners,  ajuts  amb  ingressos  limitats  i  que  siguin 
persones que no tinguin deutes, famílies que no poden pagar les brosses, l’IBI es perjudicial pel 
funcionament de les famílies, Jo no votaré a favor; no vull anar contra la legalitat, m’abstindré ,  
és un pas enrere.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, jo crec que és la normativa legal que s’ha d’aplicar. No 
podem en contra la legalitat. Si hi han famílies afectades hi haurà. uns informes dels serveis 
comarcals podran tenir ajuts. Hi ha altres camins per resoldre.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que hauran famílies que tenen deutes i no 
cobraran i al final aquestes famílies no rebran aquests ajuts i quan parlem llibres anteriorment 
es sabia que els llibre ho han rebut. Ara no qui pugin pagar són famílies que més ho necessiten  
aquesta ajuts; posem “trabes”

Manifesta el Sr. alcalde que són “trabes” legals.

Pren la paraula la Sra. Carolina Granado manifesta que “  es lo que se ajusta a la legalidad”

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta la seva insistència en abstenir d’aquesta proposta

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient al Sr. José Agustín Huerta que t’ha dones que dius  
això quan estàs a l’oposició. El que estàs es fent és populisme. El que dius és el que pensem i  
hem de sotmetre a la legalitat i perquè són s’ha aprova. Al Secretari pots fer les preguntés  
administratives que ho vulguis en termes administratius.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que les persones que no puguin rebre les subvencions es 
demanaran informe dels Serveis Socials, que és un altre camí sempre dintre de la legalitat.

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

Vots a favor: 06 corresponent al grup polític municipal +BELLVEI. 

Abstencions: 04 corresponent al grup polític municipal del PDeCAT.

Vots en contra: 0
 

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  per  majoria 
absoluta.
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2.- EXP. 2018/59 APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017
 
El Secretari dóna lectura del següent:

1.  En  data  17/07/2018  l’Alcalde  va  resoldre  per  provisió  per  Decret  iniciar  la  tramitació 
administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i  
l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
 
2. En data 17/08/2018 l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general de la 
corporació  corresponent  a  l’exercici  de  2017,  les  principals  conclusions  del  qual  són  les 
següents:
 
Anàlisis patrimonial, financer, econòmic i pressupostari de l’ajuntament
 
2.1. Anàlisi patrimonial
 
a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels 
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té actiu de 5.222.894,25 € i un passiu 
de 5.222.894,25  €.
 
Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 3.000.972,41  € estan totalment finançats 
amb  els  capitals  permanents de  4.958.427,30  €.,  d’altra  banda,  l’actiu  corrent  de 
2.021.921,84 €  finança completament el passiu corrent de 264.466,95 €. 
 
c/ El patrimoni net és de 4.645.429,90 €.
 
d/  Els  capitals  permanents  integrats  pel  patrimoni  net  i  el  passiu  no  corrent  és  de 
4.958.427,30  €.
 
2.2 Anàlisi financer
 
a/  A curt termini:
 
-El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 821.308,91 €,
 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 989.3437,66 euros.
 
No  s’ha  d’afegir  que  l’entitat  local  presenta  un  saldo  de  creditors  pendents  d’aplicar  a 
pressupost del compte 413.
 
- La gestió de la tresoreria és la següent: 
 
Existències inicials                                  548.716,30
Cobraments                                         3.665.695,53
Pagaments                                          3.938.288,14
Existències finals                                     820.308,91
 
Superàvit de Tresoreria                             272.592,61
 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2017  cal dir que ha estat correcta i ha 
permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb regularitat, de manera que 
s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 272.592,61€.
 
b/ A llarg termini: Patrimoni net i passiu del Balanç de situació.
 
Compte 170 de deutes al llarg termini amb entitats de crèdit      289.333,40
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Compte 180 Fiances rebudes a llarg termini                                 23.664,00
 
2.3. Anàlisi econòmic
 
El Resultat econòmic patrimonial net de l’exercici 2017  és de 342.437,31  €. Aquest import 
coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina l’estalvi que s’ha 
produït al tancament de l’exercici. 
 
Total d’ingressos de gestió ordinària                                         2.391.047,88
Total de despeses de gestió ordinària                                       -2.118.791,07
Total d’estalvi de la gestió ordinària                                               272.256,81
Resultat de les operacions financeres                                          -292.260,83
Resultat d’estalvi net de l’exercici                                                     9.995,98
 
2.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària
 
- El resultat pressupostari ajustat  és el següent:                            352.323,91
 
3. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases 
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i  45 i  següents del 
simplificat.
 
4. En data 27/08/2018  l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
 
5.  En data 20/09/2018 es va celebrar la Comissió Especial  de Comptes i  es va dictaminar  
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
 
5. En data 5 de novembre del 2018  el secretari va certificar que el Compte General es va 
exposar al públic durant el termini  de l’1 d’octubre al 2 de novembre del 2018 ambdós inclosos 
i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària 
i annexos.
 
FONAMENTS DE DRET
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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;  la  Instrucció  de 
comptabilitat  per  a l’Administració local,  i  altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut.
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa del dia 15 de novembre de 2018, 
 
Per tant, es proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS:

Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels següents 
documents comptables:
 
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
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- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social 
de  l’entitat  bancària.  en  cas  de  discrepància  entre  els  saldos  comptables  i  els  bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici  
econòmic  2017,  a  la  Sindicatura  de  Comptes,  d’acord  amb  el  que  determinen  els  articles 
mencionats en la part expositiva.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que, donada la situació econòmica i el que es  
va votar a la Comissió Informativa votarem a favor

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

Vots a favor: 10 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

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

3.- EXP. 2018/1743 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI Nº 9/2018.
 
El Secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

1. Per  Provisió de l’Alcaldia  de data  08/11/2018 s’inicia l’expedient  per  a  l’aprovació de la  
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i transferència de crèdit .
 
2. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
 
FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
 
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui  
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui  
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari. 
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del  
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple.
 
4.  Cal  tenir  en compte l’article 165.1 del  TRLRHL,  amb relació a l’article 3 i  11 de la Llei  
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen 
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 15 de novembre de 2018,
 
Per tot això, es proposa al Ple, els següents:
 
ACORDS:
 
1. Aprovar l’expedient crèdit extraordinari número 9/2018, per import de 137.561,01 €, que cal  
finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses i del romanent de tresoreria , 
del pressupost vigent de la corporació que a continuació es detalla:
            
Despeses que cal finançar:
 

1.-Crèdits extraordinaris:

 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import 

334048013

 

Subvenció Societat Cultural i Recreativa “El Casal”

  

3.000,00

 

334048014

 

Subvenció entitat Els Grallers

 

2.400,00

 

9200.20900

 

Canon lloguer vivenda municipal

 

1.240,00

 

 TOTAL...................................................                          6.640,00

 

2.- Crèdits extraordinaris
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Aplicació 
pressupostària

Concepte Import

 

1530.62110

 

 

Obres  de  fressat  mecànic  del  paviment  asfàltic 
actual dels carrers del nucli de la Baronia del Mar

 

48.400,00

 

1530.62120 Obres d’excavació,  compactació paviment base de 
formigó dels carrers del nucli de la Baronia del Mar

 

48.400,00

 TOTAL..........................................................                96.800,00 €. 

3.-  Suplement de crèdit per transferència de partides pressupostàries:

 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Consignació 
inicial

Proposta 
d’augment

Consignació

definitiva

9200.62500 Mobiliari 2.000,00 11.863,31 13.863,31

9200.62400 Compra  de 
vehicles

32.000,00 2.500,00 34.500,00

 

9201.22799

 

 

Treballs  realitzats 
altres empreses

 

1.000,00

 

2.173,72

 

3.173,72

 

 

3330.21200 Reparació 
manteniment  i 
conservació

 

3.500,00

 

5.267,64

 

8.767,64

 

3340.48010

 

Subvencions 
culturals Protecció 

 

2.500,00

 

2.000,00

 

4.500,00
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civil  

 

1510.46500 CCBP  Serveis 
tècnics

 

5.200,00

 

8.017,34

 

13.217,34

 

 

 

9200.22699

 

Despeses  
diverses

 

38.000,00

 

2.299,00

 

40.299,00

 

 

 

                                               TOTAL  augment:                    34.121,01

 Finançament que es proposa:

 Minoració dels crèdits de partides de despeses:

 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Consignació 
inicial

Proposta a la baixa Consignació

definitiva

 

9200.50000

 

Fons  de 
contingència

 

23.655,27

 

23.655,27

 

0,00

 

1600.21000

 

Manteniment 
despeses 
xarxa  de 
clavegueram

 

15.000,00

 

15.000,00

 

0,00

 

161021000

Manteniment 
despeses 
xarxa  
d’abastament 
d’aigua

 

15.000,00

 

2.105,74

 

14.894,26

 

  TOTAL.......................................................................... 40.761,01
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Romanent de tresoreria de despesa general

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA      CONCEPTE      IMPORT

 

 

870.00

 

Romanent de tresoreria general

 

96.800,00€.

 

2. Per acord del Ple Ordinari celebrat el dia 11 de gener de 2018 es va aprovar l’Import màxim 
d’inversió  financerament  sostenible  153.541,90  euros  corresponent  a  l’exercici  2016  i  que 
abans del 31/12/2018 en la fase de la despesa haurád0estar reconeguda el  reconeixement 
d’obligació. Les següents inversions van com a destí a l’inversió financerament sostenible

 

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import

 

1530.62110

 

 

Obres  de  fressat  mecànic  del  paviment 
asfàltic actual  dels carrers del  nucli  de la 
Baronia del Mar

 

48.400,00

 

1530.62120

 

Obres d’excavació, compactació paviment 
base de formigó dels carrers del nucli de la 
Baronia del Mar

 

48.400,00

 

 

3.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es  
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el  Ple disposarà del  termini  d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que he mirat les partides, semblen correctes 
que s’han de fer. Una pregunta, es treu el manteniment de clavegueram dels 15.000 euros. Això 
vol dir que no fa falta cap tipus de despeses.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que, es el gasta en els fons de reposició.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, això vol dir que no es farà res.

Manifesta el Sr. Gerard Colet el que no es faci no vol dir que no és deixi fer.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que al carrer Sant Joan, per exemple, a la 
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Baronia hi ha problemes de clavegueram.

En aquest moment es duu a terme un debat  entre el Sr. Alcalde, José Agustín Huerta i el Sr. 
Gerard Colet sobre les obres del fons de reposició del clavegueram i les obres, corresponents 
al carrer Sant Joan entre d’altres i dels imports corresponents, amb l’empresa SOREA.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, de les dues obres entenc és el mateix les 
obres de fressat mecànic del paviment asfàltic actual dels carrers i de les obres d’excavació, 
compactació paviment base de formigó del nucli de la Baronia del Mar.

Respon el  Sr.  Gerard Colet  dient  que,  una  cosa  és  són les  obres  de fressat  mecànic  del 
paviment asfàltic que és important i urgent i l’altre les obres de fressat mecànic del paviment  
asfàltic i que siguin diferents empreses i quines són les orbes en quant el seu contingut

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, no s’entenc el motiu de hagi dues partides  
en quant les obres es podien ser una.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient són dues orbes diferents en carrers diferents.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que hi ha un informe tècnic a on diu les orbes que s’han de  
fer.

Respon el  Sr.  José Agustin Huerta dient  que a la Comissió Informativa no s’han parlat  i  a 
l’expedient no hi és aquest informe tècnic.

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

Vots a favor: 06 corresponent al grup polític municipal +BELLVEI.
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: 04 corresponent al grup polític municipal del PDeCAT.

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

4.-  EXP.  2018/1686  APROVACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR SOBRE TINENÇA DE 
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El secretari dóna lectura del següent:

En  data  25  de  setembre  de  2018,  ha  tingut  entrada  en  aquest  Ajuntament  la  denúncia 
realitzada per els MOSSOS D’ESQUADRA, acta número 839162/2018 de data 21/09/2018, en 
relació amb els  següents fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria 
d'animals potencialment perillosos:  
 
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós.
- Deixar anar un gos potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per 
evitar que s’escapi o que s’extraviï. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l'article  13 de  la  Llei  50/1999,  de 23 de desembre,  sobre  el  Règim Jurídic  de la  Tinença  
d'Animals  Potencialment  Perillosos  i  amb  l'article  21.1.s)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
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Reguladora de Bases de Règim Local,
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 15 de novembre de 2018,
 
Es proposa al Ple, els següents 
 
ACORDS:
 
Primer. Incoar expedient sancionador per infracció de la Llei  50/1999, de 23 de desembre,  
sobre  la  tinença  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  dels  quals  es  presumeix 
responsables, a les següents persones: el senyor amb DNI ...130 Y.
 
Segon. Que els fets referenciats poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de 
tinença de gossos perillosos, tipificada com molt greu, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
podent-los correspondre una sanció entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal com estableix l'article 
13.5 del mateix text legal. 
 
Tercer.  Nomenar  com  a  òrgan  instructor  del  procediment  sancionador  al  senyor  Manuel 
Pahissa Casas, i com a Secretaria a la senyora 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 dent que, vist l’expedient votarem a favor.

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

Vots a favor: 10 corresponents als grups polítics municipal (06 +BELLVEI i 04 del PDeCAT).
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat 
dels presents.
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5.-  EXP.  2018/64  DONAR  COMPTE  INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERÍODE  MIG  DE 
PAGAMENT, 3R TRIMESTRE 2018

El secretari dóna lectura del següent:

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2018.
 En compliment del previst en l'article 6.2 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mitjà  de  pagament  a  proveïdors  de  les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat  Financera,  i  en  relació  amb  l'article  4.1  b)  de  l'Ordre  HAP/2105/2012,  d'1 
d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, emeto el següent,

 
INFORME
 
PRIMER. El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en la  
normativa de contractació pública aplicable, 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. 
 
Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 d'aquest Reial decret, les Corporacions Locals han de 
remetre  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció  Pública  així  com  publicar  de  manera  periòdica  la 
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al tercer trimestres de 
l’exercici del 2018.
 
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d)  La  ràtio  d'operacions  pendents  de pagament,  trimestral  de cada  entitat  i  la  seva  sèrie 
històrica.
 
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l’Ajuntament de  
Bellvei.
 
SEGON. Legislació aplicable:
 
l El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del  
període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el  
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
l  Articles  2.1,  2.2,  4,  6,  8  i  18  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
l  L'Ordre  HAP/2105/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
TERCER. De conformitat amb l'article 3.1 del Reial decret 635/2014, per calcular el període 
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:
 
1. Les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que constin en el registre comptable de 
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Codi de l’entitat Entitat Ràtio 
d’operacions 
pagades

Ràtio d’operacions 
pendents de 
pagament

Període mitjà de 
pagament 
trimestral

09-43-024-AA-0
00

Bellvei 3,16 43,18 4,22

 
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motivo de l'informe, es compleix amb el 
període mitjà de pagament legalment previst.
 
El 15 de novembre de 2018 es va donar compte a la  Comissió Informativa.

Tots els membres presents del ple es donen per assabentats.

6.- EXP. 2018/1233 APROVACIÓ DECLARACIÓ D’OCUPACIÓ PRÈVIA CAMÍ DE BARONIA 
DEL MAR.

El secretari dóna lectura del següent:

Vist  el  projecte  tècnic  d’ampliació  i  millora  del  camí  de Baronia,  Etapa  A,  tramitat  en tres  
subprojectes:

Etapa A Subfase 1 aprovat definitivament i desestimades les al·legacions per acord de la Junta 
de Govern Local de data 05/07/2018.

Etapa A Subfase 2 Tram 1; aprovat definitivament i estimades les al·legacions per acord de 
Junta de Govern Local de data 05/07/2018

Etapa A Subfase 2 Tram 2: publicada la seva aprovació definitiva al BOPT de data 25/06/2018,

El projecte va ser redactat per l’Arquitecte Sr. Alejandro Lerma Gómez de la empresa Enginyers 
de les Terres de l’Ebre SL, havent-se tramitat complint tots els requisits legals i  sense que 
s'hagi presentat recurs contra la seva aprovació definitiva.

Vist que l'aprovació del Projecte Tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública de les  
obres en ell contemplades, i per tant, porta amb si l'autorització per expropiar els béns i els 
drets necessaris per a la realització de les obres.

Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les 
obres.

Vist que, sotmesa a informació pública la relació individualitzada de béns i drets afectats per 
l'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres  
contingudes en el Projecte Tècnic sense que s’hagin presentat al·legacions. 

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa del 15 de novembre de 2018.

Realitzada la tramitació legalment establerta, i vista la documentació obrant en l'expedient, es 
proposa al Ple els següents,

ACORDS:

PRIMER. Aprovar amb caràcter  definitiu  la relació concreta,  individualitzada i  valorada dels 
béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres, i que s'expressen al final 
d'aquest Acord, així com la designació nominal dels interessats amb els quals han d'entendre's 
els successius tràmits.

TERCER. Donar trasllat al Ministeri Fiscal, amb qui s'entendran les actuacions posteriors, pel 
que fa a la finca número 3 afectada per l'expedient d'expropiació, els titulars de la qual no han 
comparegut en l'expedient o la propietat del qual és litigiosa.
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QUART. Considerar que, amb l'actuat, queda demostrada la necessitat d'ocupació dels béns i 
drets a què es refereix aquest expedient, i, per tant, acordar la necessitat d'ocupació d'aquests, 
considerant que aquest Acord inicia l'expedient expropiatori, entenent-se totes les actuacions 
posteriors referides a partir de la data d’aprovació del Ple.

CINQUÈ. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma en què es refereix l'article 18 de la 
Llei  d'Expropiació Forçosa, obrint  informació pública durant  un termini  de quinze dies en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 
major  circulació  de  la  Província,  amb  notificació  personal  als  interessats,  convidant-se  a 
aquests perquè proposin un preu que propiciï l'adquisició per mutu acord.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
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Pren la paraula el Sr. Jose Agustín Huerta dient que, fa anys que anem darrere d’aqueste obra, 
el vot será favorable d’aquesta proposta

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

Vots a favor: 10 corresponent als grup polítics municipal (06 +BELLVEI, 04 PDeCAT).
Abstencions:  Cap
Vots en contra: Cap.

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

7.- EXP. 2016/617 APROVACIÓ USOS PROVISIONALS SECTOR 11. 

El secretari dóna lectura del següent:

En data 8 de març del 2018 es va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern Local el 
projecte de modificació del Pla Parcial, es va sotmetre a informació pública durant el termini de 
un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 5 de juny  
del 2018, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,de data 6 de juny del 2018, i en a El Punt  
Diari de data 30 de maig del 2018.

Simultàniament a la publicació dels edictes, es va sol·licitar als organismes afectats per raó de 
les  seves  competències  sectorials  informes  sobre  els  aspectes  de  la  seva  competència  
següents:  Departament de Territori i sostenibilitat dels Serveis Territorials de Tarragona.
 
En data 8 de març del 2016, es va rebre la resolució de l'òrgan ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat Serveis Territorials de Tarragona  en què manifestava que el document 
no estava subjecte a Avaluació Ambiental Estratègica

Simultàniament  al  tràmit  d'informació  pública,  es  va  concedir  audiència  als  Ajuntaments 
següents l'àmbit territorial dels quals limita amb el d'aquest Municipi: El Vendrell, Calafell, Sta. 
Oliva, L’Arboç, Banyeres del Penedès i Sta. Oliva. 

Durant el període d'informació pública, no s'han presentat les al·legacions segons certificat de 
secretari de data 17 de juliol del 2018.

Vist el que disposa l’article 22,2,c) de la Llei 7/1985 de 2d’abril Reguladora de les Bases del  
Règim Local i l l’article 52.c)del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tet  
refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya, l’òrgan competent  per  l’aprovació  
definitiva és el Ple.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de novembre de 2018. 

Es proposa al Ple l’aprovació del següent:
 
ACORD:
 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Industrial La Piera Sector 11 de 
Bellvei  de  conformitat  amb  allò  que  estableix  l'article  81.1.a)  del  text  refós  de  la  Llei  
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 
SEGON Sotmetre en el  termini  d'un mes des del  present  Acord,  la documentació tècnica i 
administrativa  completa de la modificació del  Pla Parcial  aprovada a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme, als efectes d'informació, coordinació i arxiu.
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Aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació, tot això sens perjudici 
del  règim  de  comunicació  d'acords,  regulat  en  la  Legislació  municipal  i  règim  local  de 
Catalunya.
 
La  documentació  que  s'ha  de  remetre  incorporarà,  a  més  de  l'instrument  de  planejament 
complet en format paper, com a mínim el text de la memòria i les normes urbanístiques i els  
plans  d'ordenació  en  suport  informàtic,  d'acord  amb  els  requeriments  tècnics  que  el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques estableix
 
TERCER.- Notificar l'aprovació definitiva a l'òrgan ambiental, fent constar on es troba disponible 
la documentació pertinent i a quin òrgan específic s'ha encomanat el seguiment del Pla 
 
QUART.- Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya anunci en què consti l'Acord  
d'aprovació junt amb les Normes urbanístiques del Pla Parcial, i posar-ho a disposició de les  
administracions públiques afectades i de les persones físiques i jurídiques que hagin participat 
en els tràmits de consulta i de participació pública els documents següents, tot explicitant on es  
troben disponibles per a la seva consulta.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, hi ha uns dubtes, ja que a la Comissió 
Informativa està per informar i  no saben quins terrenys afecta quins naus no sabem res al 
respecte és curiós; són usos provisionals quins i en que canvia amb els anteriors 

Manifesta el Sr. Alcalde dient que l’aprovació definitiva del Pla Parcial, ja es va discutir.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que no cal informar més.

Respon el Sr. Alcalde dient que, ja es va explicar a la Comissió Informativa.

El Secretari dóna explicació sobre el contingut de la proposta.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, no veig cap tipus d’informe. Crec que havia  
anteriorment uns usos industrials i ara s’amplia a altres usos, s’ha de determinar quins usos.

Manifesta el Sr. Alcalde que si hi han dubtes preguntar al Secretari i els Serveis Tècnics.

Insisteix  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  que  s’absté  degut  a  la  insuficiència  informació  sobre 
aquesta proposta de modificació dels usos.

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

Vots a favor: 6 corresponent al grup polític municipal +BELLVEI.
Abstencions: 4 corresponent al grup polític municipal del PDeCAT. 
Vots en contra: Cap.

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

8.-  EXP.  2018/1697  APROVAR  LA  RE-NUMERACIÓ  HABITATGES  DE  LA  PLAÇA 
ESGLÉSIA.

El secretari dóna lectura del següent:

Vista la sol·licitud amb data 1 d’octubre de 2018 demanant un nou número de policia pel nou 
edifici construït a la plaça de l’Església degut a l’enderroc de l’edificació del camí del Cementiri,  
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1. Es considera iniciar el procediment pel qual es procedirà a la re-enumeració de la Plaça de 
l'Església d'aquest municipi.
 
Considerant  que  va  ser  redactat  informe  de  Secretaria  sobre  la  legislació  aplicable  i  del 
procediment a seguir.
 
Considerant que, mitjançant provisió d'Alcaldia, va ser sol·licitat informe a l'Arquitecte Tècnic 
Municipal en el qual es recollís la nova numeració de la via pública, segons els criteris de la  
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la 
Direcció  General  de  Coordinació  de  Competències  amb  les  Comunitats  Autònomes  i  les 
Entitats Locals, sobri instruccions tècniques als Ajuntaments sobri gestió del padró municipal.
 
Vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa  del  dia  15 de novembre de 2018,  i  
realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple el 
següent:
 
ACORD:
 
PRIMER. Re-numerar  la  via  pública  plaça  de  l'Església  per  les  raons  següents:  Degut  a 
l'enderroc de l'edificació camí del Cementiri, 1 s'ha construït un nou edifici que té l'accés per la  
Plaça de l' Església.
 
SEGON. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, 
empreses i  Organismes que prestin en el  Municipi  serveis  destinats  a la col·lectivitat  [INE, 
servei postal, companyia elèctrica, etc.].

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

Vots a favor: 10 corresponents als grups polítics municipals (06 +BELLVEI i 04 PDeCAT). 
Abstencions:  Cap.
Vots en contra: Cap.

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

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i cinquanta 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  
Fèlix Sans Mañé                                       Manel Pahissa i Casas
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