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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinària

Data: 20/12/2018

Horari: De les 19:02 hores a les 21:00 hores. 

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament  

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI

Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López + BELLVEI

-      Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI

-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI

-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI

-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

-      Sr. Valentín González Garcia PDeCat

-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat

-      Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat

-      Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

-      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. 2016/1040 MODIFICACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

2.-EXP. 2018/1880 APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
AJUNTAMENT DE BELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ BARONIA 
DEL MAR.

3.-EXP. 20181697 APROVACIÓ DE LA RE-NUMERACIÓ PLAÇA ESGLÉSIA. 

4.-EXP. 2018/1941 APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, ANY 2019.

5.- EXP. 2018/1870 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I BASES D’EXECUCIÓ, 
ANY 2019. 
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6.-  EXP.  2018/1870  DONAR  COMPTE  INFORME-INTERVENCIÓ  DE  L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA, PRESSUPOST 2019.

7.-  EXP.  2018/405  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA,  PER  INSTAR  AL 
DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE 
EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.

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

Desenvolupament de la sessió

1.-EXP. 2016/1040 MODIFICACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

El secretari dóna lectura del següent:

Atès cal nomenar substituta a la Regidora de + Bellvei Sra. Eva. M. Gómez López com a vocal   
tant de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions Locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 13 de juny del 2015.

Correspon al  Ple de Corporació determinar  el  nombre i  la  denominació de les  Comissions 
Informativa d’estudi i dictamen d’assumptes.

Per acord del Ple en sessió extraordinària de data 2 de juliol del 2015 es va aprovar entre 
d’altres la creació de les Comissions informatives de caràcter permanent següents:

Comissió Informativa General

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Informativa General es reunirà per tots aquells assumptes que siguin matèria del  
ple  de  la  corporació.  El  vot  dels  membres  de  la  Comissió  Informativa  General  serà  vot  
ponderat.

La  Comissió  Especial  de  Comptes  es  reunirà  per  tots  aquells  assumptes  de  la  seva 
competència. El vot dels membres de la comissió Especial de comptes serà vot ponderat.

Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció de data 05/12/2018

Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 60 del  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; i 124.2. i 134 i següents del Reglament d’organització, funcionaments  
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Es proposa al Ple els següents, 

ACORDS:

Primer.-  Designar com a substituta  del  vocal  titular  Sra.  Eva M. Gómez López  tant  de la 
Comissió  Informativa  General  i  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes  a  favor  de  la  Sra. 
Mercedes Martín Navarro.

Segon.- Remetre la citada resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a la seva 
publicació, així com al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Bellvei.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors i les regidores designats.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que està d’acord amb la proposta. És una 
substitució o una modificació
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Respon el Sr. Alcalde que és una substitució de la Regidora sra. Eva M. Gómez López

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 corresponents als grups politics municipals (6 +BELLVEI, 4 PDeCAT i 1 PSC).

Abstencions: 0

Vots en contra: 0
 

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

 
2.- EXP. 2018/1880 APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
AJUNTAMENT DE BELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ BARONIA 
DEL MAR.
 
El secretari dóna lectura del següent:

Atès que, per acord del Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària celebrada el dia 5  
de  novembre  del  2018,  adoptà,  entre  d’altres  la  proposta  d’aprovació  del  conveni  de 
col·laboració entre l’ajuntament de Bellvei i Calafell per tal de gestionar de manera eficient els 
serveis  de  recollida  de  residus,  abastament  d’aigua  i  clavegueram  i  subministrament  i 
manteniment de l’enllumenat públic a la urbanització de la Baronia de Mar.

Vist el que disposa la normativa següent:

 Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment  administratiu  de les  administracions  públiques 
(LPAC).

L’article 86 de la mateixa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, llei de procediment administratiu de les 
administracions públiques (LPAC) respecte la terminació convencional de les administracions 
mitjançant acords, pactes, convenis o contractes

Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic (RJSP),  
els quals regulen el règim jurídic dels convenis adoptats per les administracions públiques, en 
quant a la seva definició, tipus, requisits, validesa, eficàcia, contingut, tràmits, efectes i extinció.

L’article  112  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les 
administracions públiques catalanes, en relació a la seva eficàcia i publicitat, referint-se que els 
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de les competències 
de les administracions,  organismes o entitats  públiques,  o  dels  òrgans administratius,  i  els  
altres en què així s’estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, 
són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials.

Els articles 303 a 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i  
Serveis  dels  Ens  locals,  que  incorporen normes  per  als  convenis,  sobre objecte,  caràcter, 
normativa aplicable, subjectes, contingut, elements i aprovació. 

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 04/11/2015.

Es proposa al Ple, els següents 

ACORDS:

1.-  APROVAR inicialment  del  conveni  de  col·laboració  entre  L’Ajuntament  de  Calafell  i 
l’Ajuntament de Bellvei,  per  tal  de gestionar  de manera eficient  els  serveis  de recollida de 
residus, abastament d’aigua i clavegueram i subministrament i  manteniment de l’enllumenat 
públic a la Urbanització de Baronia del Mar que s’adjunta l’annex

2.- PUBLICAR aquest acord a la web municipal, al portal de transparència de l’Ajuntament de 
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Bellvei , al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de Tarragona en un termini de vint dies  
hàbils  perquè  es  puguin  presentar  si  escau,  al·legacions/reclamacions,  Si  passat  no  hi 
haguessin reclamacions/al·legacions esdevindrà aprovat definitivament aquest conveni sense 
necessitat d’un acord exprés.

3.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Calafell als efectes oportuns

4.- COMUNICAR el present acord al Servei de intervenció als efectes oportuns.

Bellvei signatura electrónica.

CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CALAFELL  I  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI  EN 
RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL MAR

Calafell, novembre de 2018

REUNITS

D'una part, el Sr. Ramon Ferré Solé, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell.

De l’altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei.

Les parts  que intervenen es  reconeixen,  en la representació què actuen,  la capacitat  legal 
necessària per a la formalització del present Conveni, i

EXPOSEN

 I.- Que la urbanització de Baronia del  Mar, com a fet diferencial, es troba situada sobre el  
terme municipal de tres ajuntaments: del Vendrell, Bellvei i Calafell.

 II.-  Que  aquest  fet  provoca  una  gestió  poc  eficient  dels  serveis  que  han  de  rebre  els 
administrats que, en concret, es troben situats a la part de la urbanització que està dintre del  
terme municipal de Calafell.

Respecte de la part de la urbanització que forma part del Vendrell, els dos ajuntaments ja van 
signar un conveni de col·laboració amb la mateixa finalitat que la que es pretén amb aquest  
conveni.

III.- Que segons l’article 25.2, apartats b), c) i d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 66.3, apartats d), f) i l) del Decret legislatiu 2/2003,de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei  municipal  i  de règim local de Catalunya, el  
municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de la Comunitat Autònoma, en les següents matèries, entre d’altres:Medi ambient urbà 
(en particular,  parcs i  jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes);proveïment d’aigua potable 
a  domicili  i  evacuació  i  tractament  d’aigües  residuals,  i  infraestructura  viària  i  d’altres 
equipaments de la seva titularitat.

IV.-  Que  l’article  57  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim 
local;l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local i els articles 107 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,de 
règim jurídic  i  de procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya  preveuen la 
possibilitat  de  signar  convenis  interadministratius  per  a  millorar  l’eficiència,  l’eficàcia  i  la 
coordinació administrativa.

En  concret,  els  articles  107.4  i  108.3  de  la  Llei  26/2010  disposa  que  les  administracions 
públiques poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o  
organitzatiu que considerin adequat per a l'acompliment dels objectius d'interès comú.

V.- Que per tal d’aconseguir una gestió integral dels diferents serveis en la urbanització;una 
major eficàcia, en el sentit de racionalitzar i abaratir els costos de la seva gestió; i una prestació 
dels serveis de forma generalitzada i equitativa per a tots els veïns de la urbanització, sense 
distincions de terme municipal, ha portat als dos Ajuntaments a decidir signar aquest conveni  
de col·laboració.
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És per això que a la vista dels preceptes legals i reglamentaris d’aplicació, les parts acorden 
subscriure el present conveni que es regeix pels següents,

PACTES

Primer.- Objecte del Conveni

És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre les parts signatàries 
per tal d’aconseguir una gestió integral, racional i eficaç dels serveis que han de rebre els veïns 
de la urbanització Baronia del Mar, en el sector que pertany al terme municipal de Calafell.

Els  serveis  que  actualment  reben  aquests  veïns  són  els  següents:  recollida  de  residus,  
abastament d’aigua i clavegueram i subministrament i manteniment de l’enllumenat públic.

Segon.- Gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans

Per tal d’aconseguir l’objecte del present conveni, l’Ajuntament de Calafell delega a favor de 
l’Ajuntament de Bellvei la gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans durant tota la 
vigència d’aquest conveni.

És per això que l’Ajuntament de Bellvei podrà disposar de la recaptació que generin les taxes  
que es liquidin i meritin per aquest concepte.

En compliment de la delegació efectuada a favor de l’Ajuntament de Bellvei, i per tal de que 
sigui efectuada de forma eficient, és necessari compartir informació amb dades de caràcter 
personal entre aquesta administració i l’Ajuntament de Calafell.

 Per tant, d'acord amb la legislació vigent, el tractament d'aquesta informació ha de complir el 
que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DELCONSELL, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  esd  eroga  la  Directiva 
95/46/CE (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  la  Llei  Orgànica15/1999,  de  13  de 
desembre, de Protecció de Dades, així com el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, que desenvolupa l’esmentada llei.

Amb els ingressos obtinguts per la recaptació d’aquesta taxa, l’Ajuntament Bellvei, en nom de 
l’Ajuntament de Calafell, prestarà i es farà càrrec dels costos dels serveis realitzats en la part 
de la urbanització que es troba dintre del terme municipal de Calafell.

Tercer.- Gestió del servei d’enllumenat públic i el seu manteniment

Partint  dels  càlculs  efectuats  pels  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  de  Calafell  i  de 
Bellvei,aquesta Corporació abonarà, amb caràcter anual, a l’Ajuntament de Bellvei la quantitat 
de 3.000,00 euros, IVA inclòs, per al servei d’enllumenat públic i el seu manteniment ordinari.

Qualsevol  despesa  extraordinària  que  s’hagi  d’efectuar  en  aquest  servei,  haurà  de  ser 
acreditada i notificada fefaentment a l’Ajuntament de Calafell amb indicació de l’import que li  
correspon abonar. Per calcular aquesta quantia es prendrà com a base els 18 punts de llum 
que existeixen en la part de la urbanització que pertany al terme municipal de Calafell.

Amb aquest import, l’Ajuntament Bellvei, en nom de l’Ajuntament de Calafell, prestarà i es farà 
càrrec dels costos dels serveis realitzats en la part de la urbanització que es troba dintre del 
terme municipal de Calafell.

Quart.- Gestió del servei de subministrament d’aigua i clavegueram

Atès que ambdós municipis tenen la mateixa empresa concessionària, la mercantil  SOREA 
continuarà duent a terme el servei de subministrament d’aigua i clavegueram de la Urbanització 
Baronia de Mar.

Cinquè.- Deute d’exercicis anteriors

Aquest import serà abonat a l’Ajuntament de Bellvei en els termes establerts en el Conveni  
signat en data 22 d’abril de 2015.
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Sisè.- Forma de pagament del deute

L’Ajuntament  de  Calafell  abonarà  el  deute  pendent  d’exercicis  anteriors  a  l’Ajuntament  de 
Bellvei en un termini no superior a tres mesos des de la signatura del present conveni, sempre i 
quan es disposi de la tresoreria suficient per atendre aquest pagament.

En cas de que no s’estigui en disponibilitat de complir aquest terminis, l’Ajuntament de

Calafell  es  compromet  a  posar-ho  en  coneixement  de  l’Ajuntament  de  Bellvei  a  la  major 
brevetat possible per acordar de forma consensuada un nou termini de pagament.

Respecte de l’exercici 2018 i successius, l’Ajuntament de Calafell abonarà a l’Ajuntament de 
Bellvei  els imports  acordats per aquest  conveni  durant  el  primer trimestre de cada exercici 
anual.

Setè.- Declaració d’intencions

Ambdues parts  consideren que una possible solució  futura  a la  problemàtica que s’intenta 
solucionar mitjançant aquest conveni seria que, de forma definitiva, la part de la urbanització de 
Baronia del Mar que es troba situada dintre del terme municipal de Calafell passés a formar 
part del terme municipal de Bellvei.

És per això que ambdues parts es comprometen, des de la signatura d’aquest conveni acrear 
una  comissió  mixta,  composada  per  representants  d’ambdós  consistoris,  on  hi  haurà 
representació de tots els grups municipals, que iniciï les converses i estudiï la possibilitat de 
tramitar i resoldre, de forma conjunta, un expedient d’alteració de límits dels termes municipals.

Vuitè.- Vigència del conveni

Aquest  conveni  entra  en  vigor  des  de  la  seva  signatura  i  estarà  vigent  durant  quatre 
anys,comptats a partir de l’endemà de la seva signatura.

Durant  la  vigència  d’aquest  conveni,  els  imports  acordats  no  seran  objecte  de  revisió  i/o 
actualització.

Transcorreguts aquests quatre anys, si cap de les parts denuncia el conveni durant els tres 
darrers mesos cada any, aquest s’anirà prorrogant, per acord exprés, per anualitats.

Novè.- Extinció del conveni 

Sens perjudici del que es disposa en el pacte anterior, aquest conveni s’extingirà de manera  
anticipada per alguna de les causes següents:

 a) Per incompliment per alguna de les parts de les obligacions pactades en aquest conveni.

 b) Pel mutu acord.

 c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.

 d) Per qualsevol altra causa prevista a la normativa que és d’aplicació a aquest conveni.

 Desè.- Règim jurídic

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules; per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya;  per  la  resta  de 
legislació de règim local i administrativa, i per la legislació sectorial corresponent, i també, per a 
resoldre'n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la legislació sobre 
contractes del sector públic.

 Onzè.- Jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Els compareixents troben conforme el present document i el signen per duplicat, en el lloc i en 
la data que s’ha indicat en el encapçalament.
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 Ajuntament de Calafell                                      Ajuntament de Bellvei

L’Alcalde                                                         L’Alcalde,

Sr. Ramon Ferré Sole                                       Sr. Fèlix Sans Mañé

El Secretari,                                                     El Secretari,

Sr. Alexandre Pallarès i Cervilla                        Sr. Manel Pahissa i Casas

El Sr. Alcalde fa un aclariment sobre el contingut de les despeses e ingressos d’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, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

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

3.- EXP. 20181697 APROVACIÓ DE LA RE-NUMERACIÓ PLAÇA ESGLÉSIA. 
 
El secretari dóna lectura del següent:

Vist l’acord de Ple extraordinari del dia 21/11/2018 on s’aprovava la re-enumeració de la plaça 
de l’Església amb motiu de l’enderroc de l’edificació camí del Cementiri, 1 i la nova construcció  
d’un edifici que té l’accés per la Plaça de l’Església.

Considerant que la informació que es detalla al Ple es insuficient per tal de poder traslladar  
l’acord als interessats s’ha procedit a realitzar un nou informe tècnic més detallat.

Vist el nou informe tècnic de data 03/12/2018 que literalment diu:

«Mireia Barba Lloret, Arquitecta,

En compliment de la Provisió d'Alcaldia, se sol·licitava informe d'aquests serveis en relació amb 
l'expedient  de  renumeració  de  la  via  pública.  Re  numerar  la  plaça  de  l'Església.  Per  tot  
l'exposat passa a emetre el següent,

INFORME 

PRIMER. Realitzat un estudi sobre la numeració actual 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, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, 
s'ha comprovat que aquesta no és correcta al construir-se un edifici amb accés per diferent via.

SEGON. Les raons que han fonamentat la petició de renumeració de la via pública com a plaça  
de l'Església  4,  estan suficientment  justificades,  degut  a  l'enderroc  de l'edificació  camí  del 
Cementiri, i a la construcció d’un nou edifici que té l'accés per la Plaça de l' Església. 
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En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:

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

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

4.- EXP. 2018/1941 APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, ANY 2019.

El secretari dóna lectura del següent:

El  Pla  estratègic  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Bellvei,  any  2019  té  la  seva  base 
normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual  
disposa que les administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en 
un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla,  
el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 
supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

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

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

Aquest Pla estratègic de subvencions vol  destacar, d'acord amb la normativa vigent, que el  
procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència competitiva.  
El procediment de subvencions per concessió directa comprèn aquelles subvencions previstes 
nominativament  en  el  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Bellvei  ,  aquelles  subvencions 
l'atorgament de les quals  vingui  imposat  per  una norma de rang legal,  i,  excepcionalment, 
aquelles  altres  subvencions  en  què  s'acreditin  raons  d'interès  públic,  social,  econòmic  o 
humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la 
seva  especificitat,  la  identificació  o  previ  acotament  dels  beneficiaris  potencials,  o  altres 
circumstàncies anàlogues. 

 Es proposa al Ple, l’adopció dels següents:

 ACORDS:

 Primer.-  Aprovar el Pla estratègic de subvencions  de l’Ajuntament de Bellvei any 2019 que 
s’adjunta.

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

Tercer.- Publicar el Pla estratègic de subvencions, any 2019, al portal de la transparència de la 
pàgina web de l’Ajuntament de Bellvei als efectes del seu coneixement general. 

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

També es pretén incidir de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la

gestió de la despesa pública subvencional. Així com optimitzar l’accés dels ciutadans al fet 
subvencional  amb  garanties  de  transparència,  uniformitat  de  criteri  municipal  i  de  lliure 
concurrència. 

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

 A partir de l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha anat perfilant el naixement 

d’un  context  on  va  desapareixent  la  percepció  de l’Ajuntament  com a  planificador  de l’oci  
col·lectiu o com a expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el que es comença a 

anomenar el municipi relacional. Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova 
dimensió, on les entitats conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un 
nou espai de participació on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i prestació 
de serveis locals. 

PREÀMBUL 

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

En  aquest  aspecte,  una  major  informació  sobre  les  subvencions  farà  possible  eliminar  les 
distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat

i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus 
de solapament. 

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

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1  

Aquest Pla serà vigent  per l’any 2019 a partir de la seva aprovació com a primer document de 
planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de Bellvei. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament assumeix el  compromís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici  de 
qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular. 

Article 2 

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

 Article 3 

L’establiment  de  subvencions  queda  supeditat  al  compliment  dels  objectius  d’estabilitat 
pressupostària,  fet  pel  qual  les  consignacions  pressupostàries  que  s’aprovin  i  les  bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 
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Les  afectacions  financeres  que  es  comprometen  a  aquest  pla  es  corresponen  amb  les 
previsions pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal i a aquelles  
altres  que,  eventualment,  puguin  comprometre  les  convocatòries  pertinents  infosos 
l’atorgament de subvencions per concessió directa.

Article 4 

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

 Article 5.

Són principis generals d’aquest Pla els següents:  

-  Publicitat  i  lliure  concurrència  mitjançant  convocatòria  prèvia  en  la  que  es  garantitzi 
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la que, de conformitat amb el 
que  estableix  la  normativa  aplicable,  haurà  de  comptar  amb  la  deguda  consignació 
pressupostària prèvia. També es podrà atorgar subvencions per concessió directa. 

- Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria per tal de 
garantir-ne el coneixement previ dels possibles beneficiaris. 

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

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

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

Justificació del Pla en termes socials 

Necessitats de la ciutadania a la que atén 

Capacitat financera Explicació de les competències municipals en la matèria 

Estudi de la no aplicació d’aquesta línia subvencional 

Article 6 

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

Per tant: 

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

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

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

CAPITOL II CONTINGUT DEL PLA

Article 7

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

-        Els objectius que es pretenen assolir

-        La modalitat de concessió aplicable
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-        Els destinataris als que van dirigides

-        L’Import econòmic.

-        L’Aplicació pressupostària

Article 8

Aquest Pla s’estructura en un Annex, de conformitat amb l’activitat subvencional prevista en el 
pressupost municipal per l’exercici 2019.

Article 9

En  l’annex  s’ordenen  les  subvencions  previstes  pressupostàriament  tenint  en  compte  els 
següents criteris:

Ens concedents: òrgan competent d’atorgament i aprovació de les subvencions.

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

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

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

CAPÍTOL III BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 10

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

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

Article 11 

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

Article 12

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

a. Per part de l’entitat 

Objecte 

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

Import subvencionat 

Accions concretes desenvolupades amb l’import de la subvenció  

Número de ciutadans beneficiats per la subvenció 

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

Valoració de la continuïtat de la línia de subvenció 

CAPÍTOL V CONTROL FINANCER DELS PROGRAMES SUBVENCIONATS 

Article 13 

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

La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions

CAPÍTOL VI INFORMACIÓ A REMETRE ALS ÒRGANS DE GOVERN 

Article 14

Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de l’Àrea d’Hisenda un resum 

objectiu dels resultats de l’acció subvencionada municipal. 

Article 15 

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

vigència. 

Article 16 

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

ANNEX II

Les activitats subvencionades emmarcades en el present Pla Estratègic de subvencions, tenen 
com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2019, referit tant als seus 
crèdits inicials com als incrementats mitjançant modificacions pressupostàries, si el cas, al llarg 
de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei  
General de subvencions, té caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni 
obligacions, i la seva conformitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses línies de 
subvencions atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària per a cada 
exercici.

1.- AREA                                             SERVEIS SOCIALS 

Cost previsible                                     4.000,00 €

Modalitat de concessió:                        concessió directa

Descripció                                           Subvencions Parròquia Santa Maria

Objectius específics:                           Foment actuacions  famílies desfavorides

Destinataris                                         Parròquia Santa Maria 

Aplicació pressupostària                     2310.48001

2.- AREA                                             PROMOCIÓ SOCIAL

 Cost previsible                                     2.000,00 €

Modalitat de concessió:                        concessió directa

Descripció                                           Subvencions Associació de la Gent Gran
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Objectius específics:                            Foment actuacions de la Gent Gran

Destinataris                                          Associació de la Gent Gran 

Aplicació pressupostària                       2320.48001

3.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     3.000,00 €

Modalitat de concessió:                       Concurrència competitiva

Descripció                                           Subvencions Educació (material escolar)

Objectius específics:                            Foment de reciclatges llibres escolars

Destinataris                                         Beneficiaris del material escolar

Aplicació pressupostària                       3210.48000

 

4.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     2.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           Subvencions d’Educació. CEIP La Muntanyeta

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

Destinataris                                         CEIP La Muntanyeta

Aplicació pressupostària                       3210.48001

5.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     2.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        concessió directa

Descripció                                            Subvencions Educació. AMPA

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

Destinataris                                         AMPA

Aplicació pressupostària                       3210.48002

 

6.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     500,00 €.          

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           Subvenció Institut de l’Arboç     

Objectius específics:                         Foment  activitats extraescolar de formació i aprenentatge.

Destinataris                                         Institut de l’Arboç

Aplicació pressupostària                       3210.48007

7.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     2.000,00 €
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Modalitat de concessió:                        Concurrència competitiva

Descripció                                           Subvencions  d'educació  (menjador  escolar)  CEIP  La 
Muntanyeta

Objectius específics:                            Foment menjador escolar

Destinataris                                         Beneficiaris del menjador escolar

Aplicació pressupostària                       3210.48008

8.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     2.000,00 €

Modalitat de concessió:                       Concurrència competitiva

Descripció                                           Subvencions d'educació (transport escolar)

Objectius específics:                            Foment transport escolar

Destinataris                                         Beneficiaris del transport escolar

Aplicació pressupostària                      3210.48009

9.- AREA                                             ENSENYAMENT

Cost previsible                                     500,00 €

Modalitat de concessió:                        concessió directa

Descripció                                           Subvencions  d'educació  (formació  musical)  CEIP  La 
Muntanyeta

Objectius específics:                            Foment formació musical

Destinataris                                         CEIP La Muntanyeta

Aplicació pressupostària                       3210.48009

 

10.- AREA                                           ENSENYAMENT

Cost previsible                                     1.100,00 €

Modalitat de concessió:                        concurrència competitiva

Descripció                                           Subvencions  d'educació  (menjador  escolar)  Escola 
Bressol Els Cargolins

Objectius específics:                            Foment menjador escolar

Destinataris                                         Beneficiaris del menjador escolar

Aplicació pressupostària                       3211.48008

 

11.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL          

Cost previsible                                     1.000,00 €

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                            Subvencions Parròquia Santa Maria (Caramelles)

Objectius específics:                            Foment del teixit social 
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Destinataris                                         Parròquia Santa Maria (Caramelles)

Aplicació pressupostària                       3340.48000

 

12.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     3.000,00 €.       

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           subvenció  Associació  Diables  de  Bellvei.  Entitat  sense 
ànim de lucre.

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació Diables de Bellvei.

Aplicació pressupostària                       3340.48001

 

13.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     1.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                             Subvenció Associació Amics de la Musica. Entitat sense 
ànim de lucre.

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació Amics de la Musica

Aplicació pressupostària                       3340.48002

 

14.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     125,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                            Subvenció.  Associació Amics  de les Alfombres.  Entitat 
sense ànim de lucre.

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació Amics de les Alfombres.

Aplicació pressupostària                       3340.44804

                        

15.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     800,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

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

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Agrupació de Puntaires de Bellvei

Aplicació pressupostària                       3340.48006

 



 
Ajuntament de Bellvei

 

16.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     1.500,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           Subvenció Associació de Joves de Bellvei (Els Tafaners). 
Entitat sense ànim de lucre.

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació de Joves de Bellvei (Els Tafaners).

Aplicació pressupostària                       3340.48007

 

17.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     500,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           Subvenció  Perkusion

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Perkusion

Aplicació pressupostària                       3340.48005

 

18.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     2.500,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                            Subvenció  Associació de Protecció civil

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació Protecció civil

Aplicació pressupostària                       3340.48010.

 

19.- AREA                                           PROMOCIO CULTURAL

Cost previsible                                     1.200,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                           Subvenció  Associació Els Grallers

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats

Destinataris                                         Associació Els Grallers

Aplicació pressupostària                       3340.48015.

 

20.- AREA                                           ESPORTS 

Cost previsible                                     1.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa
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Descripció                                             Subvenció  Basquet Bellvei

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris                                         Basquet Bellvei

Aplicació pressupostària                       3420.48000

 

21.- AREA                                           ESPORTS 

Cost previsible                                     3.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                             Subvenció  Athletic Bellvei

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris                                         Athletic Bellvei

Aplicació pressupostària                       3420.48001

22.- AREA                                           ESPORTS 

Cost previsible                                     1.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                            Subvenció  Voleibol Bellvei

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris                                         Voleibol Bellvei

Aplicació pressupostària                       3420.48002

23.- AREA                                           ESPORTS 

Cost previsible                                     1.000,00 €.

Modalitat de concessió:                        Concessió directa

Descripció                                            Subvenció  Senderistes Bellvei

Objectius específics:                            Foment del teixit social d’entitats esportives

Destinataris                                         Senderistes Bellvei

Aplicació pressupostària                       3420.48003

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que hi ha un dels punts el valors econòmics 
amb el pressupost i i han uns quantitats que son els dobles de l’exercici anterior

Manifesta el Sr. Alcalde dient que si, es doble perquè correspon a dues anualitats.

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

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06+BELLVEI i 1 PSC).
Abstencions: 4, corresponent del grup polític municipal del PDeCAT. 
Vots en contra: Cap.

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

5.- EXP. 2018/1870 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I BASES D’EXECUCIÓ, 
ANY 2019.

El secretari dóna lectura del següent:

1. FETS 
 
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost.
 
2. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del  pressupost així com encarregar a la 
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
 
3.  La  secretaria  ha emès  informe en  relació  a  la  tramitació  a  seguir  per  a  l’aprovació  de 
l’expedient.
 
4. La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost.
 
5. El pressupost general està integrat per la pròpia entitat d’acord amb el següent detall:
 
 
AJUNTAME
NT

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

 AJUNTAMENT
PRESSUPOST DE 

DESPESES
Capítol 1 1.092.500,00  Capítol 1 684.505,34
Capítol 2 12.000,00  Capítol 2 1.163.039,00
Capítol 3 390.800,00  Capítol 3 15.961,82
Capítol 4 588.891,00  Capítol 4 115.883,00
Capítol 5 49.898,16  Capítol 5 0
Capítol 6 0  Capítol 6 109.200,00
Capítol 7 0  Capítol 7 0
Capítol 8 0  Capítol 8 0
Capítol 9 0  Capítol 9 45.500,00

TOTAL 2.134.089,16  TOTAL 2.134.089,16
 
6. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del 
pressupost general de la corporació.
 
7. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:  INFORME FAVORABLE
 
8.  La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el  compliment dels principis que 
estableix  la  Llei  orgànica  d’Estabilitat  i  sostenibilitat  financera  ha  emès:   INFORME 
FAVORABLE 
 
FONAMENTS DE DRET
 
1.  L’article 168.1 del  RD 2/2004,  de 5  de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós  de la  Llei 
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el  
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació 
amb el vigent.
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b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a 
sis mesos de l'exercici corrent.

c) Annex de personal de l'entitat local.

d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.

e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals

f)  Annex amb informació relativa  als  convenis  subscrits  amb les  comunitats  autònomes en 
matèria de despesa social

g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació 
dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el  
compliment  de les  obligacions  exigibles  i  les  despeses de funcionament  dels  serveis  i,  en 
conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el  
pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment 
per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 
15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel  
que fa  a  les  societats  mercantils,  fins  i  tot  d'aquelles  en el  seu capital  sigui  majoritària  la 
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada 
any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, 
inversions i finançament per a l'exercici següent.

3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa que sobre 
la  base  dels  pressupostos  i  estats  de  previsió  de  l’entitat  local,  organismes  autònoms,  el 
president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i 
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el 
present  article,  al  Ple  de la  corporació  abans  del  dia  15  d'octubre  per  la  seva  aprovació, 
esmena o devolució.
 
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  disposa l'acord 
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, 
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
 
5.  L’article  166  del  RD 2/2004,  de 5  de març,  pel  qual  s’aprova  el  TRLRHL relaciona  els 
annexos que caldrà unir al pressupost general:
 
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran formular  
els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
 
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb capital  
íntegrament o majoritari municipal
 
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i societats 
mercantils
 
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
 
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic 
previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions. 
S’entendrà  el  pressupost  definitivament  aprovat  si  no  es  presenten  reclamacions,  en  cas 
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les. 
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Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual  
hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la 
província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i  
la comunitat autònoma. 
 
També  estableix  que  el  pressupost  entrarà  en  vigor  a  l’exercici  corresponent  una  vegada 
publicat al BOP. 
 
Finalment,  disposa  que  si  a  l’iniciar-se  l’exercici  econòmic  no  hagués  entrat  en  vigor  el 
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
 
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra 
l’aprovació  definitiva  del  pressupost  es  podrà  interposar  directament  recurs  contenciós 
administratiu. 
 
Es proposa l’adopció dels següents
 
ACORDS:
 
1.  APROVAR inicialment  el  pressupost  general  per  a l’exercici  2019 d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit 
per capítols és el següent:

 

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

 AJUNTAMENT
PRESSUPOST DE 

DESPESES
Capítol 1 1.092.500,00  Capítol 1 684.505,34
Capítol 2 12.000,00  Capítol 2 1.163.039,00
Capítol 3 390.800,00  Capítol 3 15.961,82
Capítol 4 588.891,00  Capítol 4 115.883,00
Capítol 5 49.898,16  Capítol 5 0
Capítol 6 0  Capítol 6 109.200,00
Capítol 7 0  Capítol 7 0
Capítol 8 0  Capítol 8 0
Capítol 9 0  Capítol 9 45.500,00

TOTAL 2.134.089,16  TOTAL 2.134.089,16

 2.  APROVAR el  sostre  de  la  despesa  no  financera  per  l’Ajuntament,  per  import  de 
2.269.981,50  € d’acord amb el següent detall:
 
 

 
Despesa no 

financera
Capítol 1 684.505,34
Capítol 2 1.163.039,00
Capítol 3 15.961,82
Capítol 4 115.883,00
Capítol 5 0,00
Capítol 6 109.200,00
Capítol 7 0,00

Despesa no financera 2.088.589,16
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Regla despesa liquidació 2018 1.864.001,36
Regla despesa pressupost 2019 1.682.609,02
marge compliment regla de la despesa 181.392,34
marge compliment estabilitat 223.948,20
   
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, 
sempre que hi hagi finançament

181.392,34

   
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.269.981,50
 
 
3.- APROVAR la plantilla del personal funcionari i laboral essent el següent
 
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL PER L’EXERCICI 2019.
 
1.- PERSONAL FUNCIONARI
 
FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
 
SUBESCALA. SECRETARIA INTERVENCIO
 
Classe tercera
 
Grup A1 Places: 1 Vacant: 1 (ocupada en Comissió de Serveis)
 
2.- PERSONAL LABORAL FIXE
 
2.1. Personal laboral dedicació total
 
2.1.1 Educadores Llar d’infants                       Places: 2              Vacants: 0            Ocupades: 2
 
2.1.2 Auxiliar Administratiu/ves                        Places: 3              Vacants: 0            Ocupades: 3
 
2.1.3 Operaris de Serveis                                Plaça: 1                Vacants: 0            Ocupades: 1
 
2.2. Personal laboral dedicació parcial
 
2.2.1. Auxiliar Radio Municipal                         Plaça 1                 Vacants: 0            Ocupades: 1
 
3.- PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE
 
3.1. Personal laboral dedicació total
 
 
3.1.1. Educadores Llar d’infants                      Places: 2              Vacants: 0            Ocupades: 2
 
3.1.2. Auxiliar Administratiu/ves                       Places: 2              Vacants: 0            Ocupades: 2
 
3.1.3. Vigilant                                                    Plaça: 1                Vacants: 0            Ocupades  1
 
3.1.4. Operaris de Serveis                                Plaça: 2                Vacants: 0            Ocupades: 2
 
3.2. Personal laboral dedicació parcial

 



 
Ajuntament de Bellvei

 
3.2 1. Dinamitzadora cultural                           Plaça : 2               Vacants: 0            Ocupades: 2
 
3.2.2. Agent Notificadora                                  Plaça: 1                Vacants: 0            Ocupades: 1
 
3.2.3. Subalterna                                              Plaça  1                Vacants: 0            Ocupades: 1
 
4.  EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la  
Província  de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
5.  L’aprovació  inicial  del  pressupost  general  es  considerarà  definitiva  si  no  es  produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al  
qual es refereix.

Pren la paraula el  Sr. José Agustín Huerta dient que a la informació del  pressupost ens va 
arribar el divendres, teníem cinc dies per mirar-ho poc temps i s’ha fet el que hem pogut.

De fet hi ha uns dubtes de l’estat dels ingressos la partida 309.00 en comparació dels altres  
exercicis anteriors i han uns augments importants dels drets de connexió a sistemes general a 
Bellve/Baronia del Mar per un import de 14.000,00 euros i a més a més miro les llicències de 
primera d’ocupació consten 300 euros si no hi ha cap res nou extraordinari

Manifesta el Sr. alcalde que en el pressupost d’ingressos hi ha una previsió

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que l’obertura d’establiments és la mateixa, no 
s’espera cap modificació, no em quadre

El Centre Cívic de Bellvei a la patronal, partida 439 hi havia una previsió de 9.000 euros a 
l’exercici anterior i ara 1.500. A que ve aquesta diferència

Manifesta el Sr. Alcalde que es traurà a concurs el Casal

Pren la paraula el  Sr. José Agustín Huerta  en referència al  conveni  d’ajut  de la Caixa de 
menjador social com a ingrés i com a despesa 4.000 euros, no hi ha.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que manca informe de la Caixa que dels 4.000 euros anteriors i 
després una vegada feta aquest informe es farà el del 2.019.

Manifesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  que  no  hi  ha  aquest  import  no  hi  haurà 
menjador social?

Contesta el Sr. Alcalde dient que es donarà donant a través un altre partida tant d’ingressos i 
despeses.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que desapareix fons de reposició tant d’aigua 
com a de clavegueram.

El Secretari  dona una explicació sobre desapareix fons de reposició tant d’aigua com a de 
clavegueram.

Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que  a  la  partida  550.02  explotació 
administrativa cànon subministrament d’aigua consta un augment de l’import important, a que 
es degut això?

Manifesta  el  Secretari  que la  seva intervenció  no es  política  només  intervé per  aclariment 
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puntual.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Alcalde i el Sr. José Agustín Huerta 
sobre l’ explotació administrativa cànon subministrament d’aigua

Manifesta el Sr. Alcalde dient sobre qüestions politiques no contestarem

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que sobre les despeses 1510.46500 Conveni 
CCBP Serveis Tècnics puja 18.760,00 euros gaire ve el triple.

Manifesta el Sr. Gerard Colet que fins ara teníem l’arquitecte i a més a més afegim l’enginyer.

Manifesta  el  Sr.  José Agustín Huerta  dient  que si  hi  ha  una  rebaixa  del  cost  dels  tècnics 
municipals

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Gerard Colet i el Sr. José Agustín  
Huerta  sobre els costos dels tècnics compartits.

Manifesta el Sr. Alcalde es tindrà que treure en concurs tot i part tant hi haurà més controls amb 
informes tècnics. Els tècnics que estan a la Mesa de Contractació no podran estar emeten  
informes sobre els plecs de clàusules tècniques particulars.

El Secretari manifesta els diferents procediments de contractació que s’han de dur a terme i els 
contracte menors han de ser excepcional i únic.

Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  hi  ha  una  partida  1530.62500  de 
senyalització viaria l’import es diferent, 

Manifesta el Sr. Alcalde de que aquest any l’import és inferior ja que s’han gastat en aquest any.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, la neteja viaria l’import s’ha incrementat  
molt en comparació de l’exercici 2018; 11.000,00 euros més.; els carrers estan molts bruts, és 
netegen més perquè hi han més carrers?.

Manifesta el Sr. Gerard Colet els motius d’aquest augment ve donat que s’han agrupat més 
serveis inclús la de la màquina, la neteja manual. Sumant tot que eren diferents partides al 
posar-la ara tot els serveis de neteja viària amb una partida hi ha un estalvi.

Pren la paraula el  Sr. José Agustín Huerta dient  que,  a la partida 1710.22799 dient  a que 
correspon

Manifesta la Sra. Nuria Güell de que correspon els serveis contractat per la Fundació Santa 
Teresa manteniment parcs i jardins municipals i el Polígon Industrials Els Masets.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que,  la partida 2310.46500 Conveni CCBP 
Assistència  Social  hi  ha  un  augment  important  en  referència  l’exercici  anterior  passant  a 
38.000,00 euros.

Manifesta la Sra. Nuria Güell que són costos Assistència Social perquè hi hauran més serveis 
que justifica aquest augment.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, no hi ha la partida del Conveni Caixa  
Menjador. Com a cost del servei del menjador social haurà d’haver partida independent no hi 
hagi la partida d’ingrés a traves del  Conveni de la Caixa, sinó no es podrà prestar aquest  
servei.
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Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que es farà a la mesura que es compleix les condicions per 
prestar aquest servei, les persones que necessiten aquest servei.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que no entenc res, s’ha de tenir partida sinó no es 
pot prestar aquest servei.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Alcalde, la Sra. Mercedes Martin i el Sr. 
José Agustín Huerta sobre les despeses del menjador social.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que les subvencions material escolar hi han  
3.000 euros el 2019 i a l’any 2018 hi havien 11.000 euros s’ha reduït molt.

Manifesta el Sr. Alcalde de que es posa el que es gasta.

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que es normal no es demanen ajuts i es posant traves 
és normal. Quant més traves posem menys ajuts de menjador, de llibres, material escolar

Manifesta la Sra. Carolina Granado que això no es veritat

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que el resultat és aquest.

Manifesta la Sra. Núria Güell dient que no posem traves això no puc admetre. La Ingrid Salas 
ho sap perfectament hi han unes lleis que s’han de complir

Manifesten les Sres. Mercedes Martin i  Carolina Granado que no es posen traves la Ingrid  
Salas està al Consell Comarcal i ho sap perfectament com funciona això.

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que el resultat diu que la gent no accedeix als ajuts. 
Aquesta és la realitat.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que quant necessiti un ajut aniré a buscar i ja està.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, si no puc a pagar que passa, si tinc deutes que  
passa perquè no puc pagar.

Respon el Sr. Gerard Colet dient que, ja t’ho vaig dir que amb això no hi juguis, és la Llei. 

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Gerard Colet i el Sr. José Agustín  
Huerta sobre el funcionament dels ajuts del menjador escolar, els llibres i materials escolar i de 
les traves per l’atorgament de subvencions.

Manifesta la Sra. Nuria Güell dient que l’Ajuntament de Bellvei posa través per l’atorgament 
d’ajuts per aquí no passo per l’ insistència per part del regidor Sr. José Agustín Huerta.

Pren la paraula la Sra. carolina Granado dient que, “no es verdad de que el Ayuntamiento está 
poniendo trabas a la hora de dar subvenciones; aqui como todos los sitios”

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que” te lo digo Carolina, igual que discutimos 
sobre las ayudas de Caritas, mientras no sea totalmente ilegal no lo admito alguien me tienen 
que decir que es ilegal. Cámbialo y esto no se ha dado”.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i la Sra. Carolina  
Granado sobre la legalitat de les subvencions.

Pregunta el Sr. Alcalde sobre si hi ha alguna altra manera per l’atorgament de subvencions.
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Contesta  el  Secretari  manifestant  els  procediments  per  l’atorgament  de  subvencions 
(concurrència competència i adjudicació directa) i la diferència conceptual amb les beques.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, es podia donar con subvenció directa amb 
una entitat. El que no podem es tancar-se

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que quina és la posició de l’altre cantó, digues-m’ho.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. José Ajustin Huerta i el Sr. alcalde 
sobre el procediment d’aprovació i atorgament de subvencions

Pren la paraula la Sra.  Nuria Güell  donant una explicació sobre les beques menjadors del 
Consell Comarcal del Baix Penedès.

Torna a donar una explicació sobre el procediment d’atorgament de subvencions per part del 
Secretari.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, parlem a la Llar d’Infants hi ha un compte 
que posa altres retribucions.

Respon el Sr. alcalde dient que això es per les substitucions

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, que això no tindria que anar al personal laboral 
temporal.

Manifesta  el  Secretari  la  diferenciació  de  les  diferentes  partides  del  personal  laboral  fixe, 
temporal i substitucions.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, també ha baixat les partides de consums  
elèctric i altres

Respon el Sr. Alcalde dient que, es fa major control de la despesa.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, el servei de menjador escolar ha passat 
de 9.000 a 6.000.

Respon la Sra. Carolina Granado dient que “esto está en función la cantidad de niños que se 
quedan a cambiar hay años que hay y otros menos”.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que a la Radio el personal laboral és la mateixa 
quantia i en canvi que les cotitzacions de la Seguretat Social puja el doble

És dóna una explicació sobre aquesta cotització.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, del Centre Civic La Muga a la partida  
3332.21200 de reparació, manteniment i conservació abans 3.600 passem de 2,000, he vist  
una factura de la reparació de 6.000 euros més IVA com és això.?

Respon el Sr. Alcalde dient que es mirarà la despesa en quant a l’origen.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, despeses de la cortina del Centre Cívic de 
La Muga s’ha baixat de preu. Es crea una partida nova de l’aire acondicionat amb 1.000 euros  
és molt petit per tota el Centre Civic de la Muga.
Manifesta el Sr. Alcalde dient que, el que pugui estalviar i que no és gasti la cortina anirà a l’aire 
acondicionat si fos el cas.
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Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, el tema de subvencions els ajuts son els  
mateixos que els anys anteriors

Manifesta el Sr. Alcalde que si.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, activitats culturals Centre Cívics hi havia 
13.000 baixem a 4.000.

Pren la paraula la Sra. Mercedes Martín manifestant les diferents Tallers que es faran tant en el  
Centre Cívic de la Muga i la Patronal

Pren la paraula el  Sr.  José Agustín Huerta dient  que a l’apartat  de Festes  com cada any, 
sembla correcte diferencia les diferents Festes i Carnaval que crec que és més transparent. A 
part les partides s’incrementa significativament, passem de 95.000 a quasi 110.000 un 15%. Es 
farà alguna cosa nova.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que fem partides petites sempre s’ampliarà una mica més.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, les partides de la Festa de Sant Isidre són 
13.000 euros tant puja?

Manifesta el Sr. Rafael Diaz dient que bona part de la despesa ve dels paradistes.

Manifesta el Srl. José Agustín Huerta de que abans ho feia una empresa i ara com es fa?.

Manifesta el Sr. Rafael Diaz ho fen directament i no es cobra perquè sinó no venen.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, arribem a la piscina, camp de futbol pista 
tenis pista polivalent. Aquí el manteniment es redueix

Respon l’Alcalde que hi ha controls majors.

Pren la paraula el  Sr.  José Agustín Huerta  dient  que a les subvencions esportives  Athletic 
Bellvei l’any passat hi havia 12.000 de dos anys i ara 3.000 euros.

Respon el Sr. Alcalde que l’import es aquest tenint en compte a l’hora de tancament l’exercici si  
hi ha superàvit o no.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, en quant al desfibril·lador es posa al camp 
de futbol

Manifesta el Sr. Alcalde dient que hi ha dos al camp de futbol i al Centre Cívic La Patronal.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, tenint el compte el trasllat de l’Ajuntament  
al Centre Cívic la Patronal les despeses consum elèctric suposo serà més.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, arribem els òrgans de govern el compte  
9120.22699 atencions protocol·làries, que s’inclou aquí.

Manifesta la Sra. Mercedes Martín dient que, “el que se ha gastado del protocolo, los lotes de 
Navidad y otros”.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a l’administració Ajuntament hi ha un 
apartat 9200.13102 es un concepte nou.

Es dona explicació del contingut d’aquesta partida.
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Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, a l’administració Ajuntament hi ha un 
apartat 9200.16001 és un ampliació important.

Es dona explicació del contingut d’aquesta partida.

Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  diferentes  partides  a  l’administració 
Ajuntament en altres i els fons de contingència que hi havia 35.000 euros.

Manifesta que el Fons de Contingència es distribueix en partides pressupostàries diferentes.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, sobre el procés participatiu

Es manifesta que hi ha dos partides una de manteniment i l’altre a inversió

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, és un pressupost de pagar factures, si que 
hi han pinzellades de petites inversions. Vosaltres veu dir que unes inversions que es faran, si 
que es faran en plenes eleccions, veig un pressupost de pagar factures.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, les inversions es fan no perquè venen eleccions, sinó el  
tràmit es “farragos” hi abans no teníem secretari, és el motiu és aquest. Si que hi ha petites 
inversions i les queden es faran

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que, hi han petites inversions, els impostos i taxes no 
s’han pujat, adaptem en els ingressos que tenim. En parcs i jardins hi han petites inversions es  
podia fer més amb pujar impostos que no és el cas.

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que, s’espera ingressar més de 30.000 euros.

Manifesta això ve per la regularitzacions dels valors cadastrals.

Manifesta el Sr. Gerard Colet es farà les inversions de les instal·lacions elèctriques de 109.000 
euros amb la política de no pujar impostos.

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

Vots a favor: 7 corresponents als grups politics municipals (06 +BELLVEI i 01 PSC).
Abstencions: 0  
Vots en contra: 4 corresponent al  grup polític municipal del PDeCAT.

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

6.-  EXP.  2018/1870  DONAR  COMPTE  INFORME-INTERVENCIÓ  DE  L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA, PRESSUPOST 2019.

El secretari dóna lectura del següent:

1. IDENTIFICACIÓ 
 
Títol Informe 
 
Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, deute públic i regla de la  
despesa del pressupost general de la corporació
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Tipus Informe 
 
Informe preceptiu
 
2. FETS
 
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a la  
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
 
2.  La  secretaria  ha emès  informe en  relació  a  la  tramitació  a  seguir  per  a  l’aprovació  de 
l’expedient.
 
4. La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost.
 
5. El pressupost general està integrat per: El de la pròpia entitat d’acord amb el següent detall:
 

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

AJUNTAMENT
PRESSUPOST DE 

DESPESES

Capítol 1 1.092.500,00 Capítol 1 684.505,34

Capítol 2 12.000,00 Capítol 2 1.163.039,00

Capítol 3 390.800,00 Capítol 3 15.961,82

Capítol 4 588.891,00 Capítol 4 115.883,00

Capítol 5 49.898,16 Capítol 5

Capítol 6 Capítol 6 109.200,00

Capítol 7 Capítol 7

Capítol 8 Capítol 8

Capítol 9 Capítol 9 45.500,00

 

6. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del 
pressupost general de la corporació.

FONAMENTS JURÍDICS

1.  L’article 165.1 del  RD 2/2004,  de 5  de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós  de la  Llei 
reguladora de les Hisendes locals disposa que el pressupost general atendrà al compliment del 
principi d’estabilitat.

 2.  L’article  3.1  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i execució 
dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes  
compresos  en  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  Llei  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat 

 



 
Ajuntament de Bellvei

pressupostària, coherent amb la normativa europea.

3. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de de les 
corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut  de  mig  termini  de  l'economia  espanyola  que  calcularà  el  Ministeri  d’Economia  i 
Competitivitat.  Afegeix  que  s'entén  per  despesa  computable  les  despeses  no  financeres 
exclosos  els  interessos  del  deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes 
procedents  de  la  Unió  Europea  o  d'altres  administracions  públiques.  A més  a  més,  quan 
s'aprovin canvis normatius que suposin augments/disminucions permanents de la recaptació, el 
nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin 
els augments de recaptació podrà augmentar/disminuir en la quantia equivalent.

 4.  L’article  21 de la  LOEPSF disposa que en cas  d'incompliment  de l'objectiu  d'estabilitat  
pressupostària,  de  l'objectiu  de  deute  públic  o  de  la  regla  de  despesa,  l'Administració 
incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent 
el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

 5.  L’article  23 de la  LOEPSF disposa  que  els  plans  econòmic-financers  elaborats  per  les 
corporacions locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de ser 
aprovats en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no 
podrà excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment.

 6. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció elevarà al  
Ple un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la 
pròpia  entitat  local  i  dels  seus  organismes i  ens  dependents  a  l’aprovació  del  pressupost, 
modificacions i liquidació.

 7. L’article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei  
18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’elaborar el 
pla econòmic financer en les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals.

4. CONCLUSIONS

1. Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Càlcul del superàvit o dèficit no financer.

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

 

Ingressos 2019 Despeses 2019

Capítol 1 1.092.500,00 Capítol 1 684.505,34

Capítol 2 12.000,00 Capítol 2 1.163.039,00

Capítol 3 390.800,00 Capítol 3 15.961,82

Capítol 4 588.891,00 Capítol 4 115.883,00

Capítol 5 49.898,16 Capítol 5 0,00
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Capítol 6 0,00 Capítol 6 109.200,00

Capítol 7 0,00 Capítol 7 0,00

Total 2.134.089,16 Total 2.088.589,16

Superàvit no 
financer

45.500,00

 

1.2. Càlcul dels ajustos SEC

 Es realitzen els ajustos SEC següents: 

Ajustos 
d'ingressos

2019
Ajustos de 
despeses

2019

Recaptació -72.029,77 Compte 413 0,00

PTE 0,00 Interessos 0,00

Interessos 0,00 Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de 
capital

0,00

TOTAL -72.029,77 Grau d'execució -250.477,97

Pagament aplaçat 0,00

TOTAL -250.477,97

 

1.3. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament 

Per a determinar la capacitat de finançament partim del superàvit/dèficit no financer al qual li  
hem  aplicat  els  ajustos  calculats  en  punt  anterior  i  obtenim  una  capacitat/necessitat  de 
finançament consolidada d'acord amb el següent detall:
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2019

Ingressos no financers 2.134.089,16

Ajust d'ingressos -72.029,77

Ingressos ajustats 2.062.059,39

Despeses no financeres 2.088.589,16

Ajust de despeses -250.477,97

Despeses ajustades 1.838.111,19

Superàvit no financer 45.500,00

Ajustos 178.448,20

Capacitat de 
finançament

223.948,20

 

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

El  pressupost  general  compleix  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostaria  per  un  import  de 
223.948,20 euros 

2. Compliment de la regla de la despesa

2.1. Càlcul de la regla de la despesa

 A fi de determinar, si en termes consolidats, l’ajuntament compleix amb la regla de la despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert a partir  de la previsió de la liquidació de l’exercici  
2018 amb aquell que es desprèn del pressupost del 2019

La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències 
vinculades  als  sistemes  de  finançament  de  les  Corporacions  Locals  i  +/-  els  ajustos  que 
estableix la “3a versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12  
de  la  Llei  2/2012  Orgànica  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  per  a  les 
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del  
PIB a mig termini de l’economia espanyola (2,7%, per a l’exercici 2019) i, si s’escau, afegirem 
els  increments  normatius  amb  caràcter  permanent  (i  anàlogament  les  disminucions  de 
recaptació avalades per canvis normatius) i les obligacions reconegudes netes finançades amb 
el superàvit de l’exercici 2019.

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

2018 2019
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Liquidació 1 a 7 2.118.213,69 2.088.589,16

Interessos (sense comissions) 14.061,96 12.876,42

Suma de capítols 1 a 7 de despeses 2.104.151,73 2.075.712,74

      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC -196.375,91 -250.477,97

         (-) Venda de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00

         (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local (6)

- -

         (+/-) Execució d'Avals 0,00 0,00

         (+) Aportacions de capital 0,00 0,00

         (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes - -

         (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al 
pressupost

0,00 0,00

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

- -

         (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00

         (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00

         (+) Préstecs - -

         (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012 - -

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

- -

         (-) Grau d'execució -250.477,97 

         (+/-) Altres (Especificar) (5) - -

(-) Despeses finançades amb superàvit -196.375,91

Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del 1.907.775,82 1.825.234,77
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deute

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

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

-92.779,36 -142.625,75

      Unió Europea 0,00 0,00

      Estat 0,00 0,00

      Comunitat Autònoma 1.650,00 1.650,00

      Diputacions 91.129,36 140.975,75

      Altres Administracions Públiques 0,00 0,00

   (-) Transferèncias per fons dels sistemes de finançament (4) 0,00 0,00

Total de Despesa computable de l'exercici 1.814.996,46 1.682.609,02

Variació PIB 1.864.001,36

Modificacions normatives 0,00

Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 1.864.001,36

Marge de compliment 181.392,34

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

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

El pressupost, en termes consolidats, de l’ajuntament compleix la regla de la despesa, amb un 
marge de 181.392,34 euros. 

3. Compliment de l’objectiu del deute públic:  

3.1. Càlcul de la ràtio de deute viu

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit de deute públic que ha 
estat fixat en el 2,6% del PIB per a l’exercici n+1.

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

 



 
Ajuntament de Bellvei

Per tant,  el  volum de deute viu estimat a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els  
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és el següent:

 

31/12/2019

Deute viu 302.276

Ingressos corrents 
ajustats

1.758.239

Rati de deute viu 17,19 %

 

3.2. Compliment de l’objectiu de deute públic.

El nivell de deute és d’un 17,19 % i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, 
límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la 
qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic.

El Ple és dóna per assabentat.

7.-  EXP.  2018/405  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA,  PER  INSTAR  AL 
DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE 
EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.

El secretari dóna lectura del següent:

Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per commemorar el 
40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de qualitat  
és una garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari.

L’Atenció Primària és una columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat li ha  
anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per efecte de les  
retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a l’atenció hospitalària ha crescut en 
detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària.

Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això 
ha portat al fet el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre dels 5 
dies-i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser 
atès no hauria de se superior a 48 hores.

A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita 
per sota els 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan reivindicant els i les  
professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que l’envelliment de la 
població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les malalties i, per tant, cal més  
temps d’atenció.

A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part  
dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han 
perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia.

És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de família,  
pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de novembre.

La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS (Institut  
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Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de 
solució.

Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i han lluitat  
per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel  
sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i  
les  professionals  d’infermeria,  que  també plantegen mobilitzacions  en  relació  a  demandes 
pròpies d’aquest col·lectiu.

Davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de Bellvei, 

ACORDA:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària com el  
veritable eix del  sistema sanitari públic, donant-li  el  pes que necessita en el pressupost del 
Departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost.

Segon.- Instar el Departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una negociació 
efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de 
les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial.

Tercer.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres col·lectius 
en  què  es  reivindiquen millores  assistencials,  de canvis  en  les  estructures  organitzatives  i 
millores  econòmiques  i  laborals,  que  hauran  de  repercutir  en  la  bona  qualitat  en  l’atenció 
primària.

Quart.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als 
grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a 
l’Associació Catalana de Municipis.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que es donar suport a l’atenció primària, tenint els  
manifestacions que hi hagut, els sous no s’ajustan a la responsabilitat i el ratios de visites que 
tenen les metges i per tant donar suport

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que està d’acord amb el fons i no les formes 
que no es agrada alguns punts però és important donar el màxim suport i consens per la millora  
de l’assistència primària.

Manifesta el Sr. Alcalde el suport per l’atenció primària de l’assistència mèdic.

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 corresponents als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 corresponent al 
PDeCAT i 01 PSC).
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.

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 
vint-i-una hores, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels  
acords adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes 
oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

 Com secretari de la corporació en dono fe.

 L’alcalde                                                  El secretari interventor  

Fèlix Sans Mañé                                               Manel Pahissa i Casas
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