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

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari

Data: 3/04/2019

Horari: De les 19:15 hores a les 19:50 hores.

Lloc: Sala Centre Cívic La Patronal

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé + BELLVEI 

Regidors assistents:
- Sra. Eva Gómez López + BELLVEI
- Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI
- Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI
- Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
- Sra. Núria Güell del Campo PSC
- Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat
- Sr. Valentín González Garcia PDeCat
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat
- Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

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.  2019/375  SORTEIG  MEMBRES  DE  LES  MESES  ELECTORALS  PER  LES 
ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, 28 D’ABRIL DE 2019.

2.- EXP. 2018/64 DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
4T TRIMESTRE DE 2018.

3.-  EXP.  2017/2020  DONAR  COMPTE  INFORME  COMPLIMENT  INVERSIONS 
FINANÇAMENT SOSTENIBLES 2017.

4.-  EXP.  2019/242  APROVACIÓ  CONVENI  DE  COOPERACIÓ  INTERADMINISTRATIVA 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BELLVEI EN 
RELACIÓ AL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA (ANYS 2019-2022).

5.-  EXP.  2019/272  APROVACIÓ  CONVENI  XARXA  AUDIOVISUAL  LOCAL  SL  DE 
REGULACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  DE  PRODUCCIÓ,  CESSIÓ  I  EMISSIÓ  DELS 
PROGRAMES RADIOFÒNICS «TOT BELLVEI» I «BELLVEI NEGRE» AIXÍ COM LA CESSIÓ 
DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, EXERCICI 2019.

6.-  EXP.  2019/244  APROVACIÓ ANNEX PER L’EXERCICI  2019 DEL CONVENI  AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS SOBRE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE 
L’ÀREA RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL.

7.- EXP. 2019/308 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
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8.- EXP. 2019/427 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DESPESES PENDENTS D’APLICACIÓ 2018.

9.-  EXP.  2019/309  APROVACIÓ  DE  L’INCREMENT  DE  LES  RETRIBUCIONS  DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, PER L’ANY 2019.

10.-  EXP.  2018/1392  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  EN  MATÈRIA  D’ANIMALS. 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT.

11.-  EXP.  2018/1686  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  PER  INFRACCIONS  DE  LA LLEI 
50/1999,  DE  23  DE  DESEMBRE,  SOBRE  LA  TINENÇA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

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.-  SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS A LES 
CORTS GENERALS, 28 D’ABRIL DE 2019. (EXP. 2019/375)

A fi de donar compliment amb allò que s'indica en l’article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985,  
de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als 
presidents i vocals, titulars i suplents de les meses electorals de Bellvei, per a les eleccions 
convocades  mitjançant  Reial  Decret  129/2019,  de 4  de març,  per  la  qual  cosa s’utilitza  el 
programa  informàtic  APLICACIÓN  CONOCE  que  selecciona  de  forma  aleatòria  entre  els 
electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa.

D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral  
serà comuna per a totes elles.

Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:

Primer.-  Designar  membres  titulars  i  suplents  de  les  meses  electorals  del  municipi  a  les 
persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà  
un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta 
Electoral de Zona.

Manifesta el Sr. Secretari que tots els regidors disposen els nomenaments dels membres de les 
Meses Electorals i que són els responsables de l’ús de les dades personals

Llegit el donar compte, tots els membres del Ple es donen per assabentats.

2.-  DONAR  COMPTE  INFORME  INTERVENCIÓ  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT 
4T TRIMESTRE DE 2018. (EXP. 2018/64) 

INFORME  D’INTERVENCIÓ  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
CALCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT PREVIST AL REIAL DECRET 635/2014, DE 
25 DE JULIOL” CORRESPONENT AL QUART 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 
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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 
factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de l'1 de gener de 2014. 
 
QUART. De conformitat  amb l'article 3.2  del  Reial  decret  635/2014, quedaran excloses del  
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors:
 
1.  Les  obligacions  de  pagament  contretes  entre  entitats  que  tinguin  la  consideració 
d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional 
 
2.  Les  obligacions  pagades  amb  càrrec  al  Fons  per  al  finançament  dels  pagaments  a 
proveïdors. 
 
3.  Les  propostes  de  pagament  que  hagin  estat  objecte  de  retenció  com  a  conseqüència 

 



 
Ajuntament de Bellvei

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o actes 
anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
 
CINQUÈ. El període mitjà de pagament de l'Entitat Local serà un indicador global (PMPG) que 
reflecteixi el temps que triguen totes les seves entitats incloses en l'article 2 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 
ens de dret públic dependents de les administracions públiques) a fer els seus pagaments, 
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.
D'aquesta forma, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 
pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents. 
 
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament serà el resultat de ponderar el ràtio  
d'operacions pagades i el ràtio d'operacions pendents de pagament. 
 
SISÈ.  El  «  ràtio  d'operacions  pagades»,  tal  com  s'indica  en  l'article  5.2  del  Reial  decret 
635/2014, és l'indicador del nombre de dies mitjana que s'ha trigat a realitzar els pagaments:
 

 
Seran “nombre de dies de pagament” els dies naturals transcorreguts des de:
 
   la data  d'aprovació  de  les  certificacions  d'obra fins  a la data  de  pagament material  de 
l'obligació (inclòs).
   la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o serveis 
prestats, fins a la data de pagament material de l'obligació (inclòs).
   la data d'entrada de la factura en el registre administratiu fins a la data de pagament material 
de  l'obligació  (inclòs), quan  els  bé no  resulti  d'aplicació  un  procediment  d'acceptació  o 
comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es rebi amb posterioritat a l'aprovació de 
la conformitat.
Després de l'entrada en vigor  el  dia 1 d'abril  de 2018 de les canvis  en el  càlcul  del  PMP 
introduïts pel Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, s'ha produït una modificació en la  
forma de computar el «nombre de dies de pagament
 
En conseqüència, aquesta variable ja no prendrà valors negatius, ja que ja no es té en compte 
si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 
de les factures o certificacions d'obra.
 
En l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el  tercer trimestre 
l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de cadascuna.
 
Amb aquesta informació, el càlcul del« ràtio d'operacions pagades» de l'Ajuntament presenta 
els següents resultats:
 
Ràtio d’operacions pagades: 5,99
 
SETÈ. El« ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del Reial 
decret  635/2014,  és  l'indicador  del  nombre  de  dies  mitjana  d'antiguitat  de  les  operacions 
pendents de pagament a final del mes o trimestre:
 

 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des de:

 



 
Ajuntament de Bellvei

 
   la data  d'aprovació  de  les  certificacions  d'obra fins  a  l'últim  dia  del  període  al  qual  es 
refereixin les dades publicades.
   la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o serveis 
prestats, fins a l'últim dia del període al qual es refereixin les dades publicades.
   la data d'entrada de la factura en el registre administratiu fins a l'últim dia del període al qual 
es  refereixin  les  dades  publicades, quan  els  bé no  resulti  d'aplicació  un  procediment 
d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es rebi amb posterioritat a 
l'aprovació de la conformitat.
 
En l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi del tercer  
trimestre de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de 
cadascuna.
 
Amb  aquesta  informació,  el  càlcul  del«  ràtio  d'operacions  pendents  de  pagament» de 
l'Ajuntament presenta els següents resultats:
 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 7,83
 
VUITÈ. El« període mitjà de pagament» de l'Ajuntament,  tal com s'indica en l'article 5.1 del 
Reial decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies mitjana que s'ha trigat a realitzar els  
pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:
 

 
Sobre la base dels càlculs precedents el «període mitjà de pagament» de l'Ajuntament presenta 
els següents resultats:
 
Períodes mitjà de pagament: 6,49
 
Terminis de la presentació.
 
La disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 estableix que: “Mentre no es produeixi  
la  modificació  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  l’1  d’octubre,  les  comunitats  autònomes  i  les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions públiques aquesta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
trimestre
 
L’Ajuntament de Bellvei va complir amb l’obligació de presentar la informació requerida al quart 
trimestre del 2018, el dia 28/01/2019
 
S’adjunta captura de les dades enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del 
quart  trimestre del 2018.
 
Codi de l’entitat Entitat Ràtio 

d’operacions 
pagades

Ràtio  d’operacions 
pendents de pagament

Període  mitjà  de 
pagament trimestral

09-43-024-AA-00
0

Bellvei 5,99 7,83 6,49
 

 
Amb base  en  els  càlculs  detallats  en  l'expedient  motivo  de l'informe,  es  compleix  amb el 
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període mitjà de pagament legalment previst.
 
El 21 de març de 2019 es va donar compte a la  Comissió Informativa.

Llegit el donar compte, tots els membres del Ple es donen per assabentat

3.-  DONAR  COMPTE  INFORME  COMPLIMENT  INVERSIONS  FINANÇAMENT 
SOSTENIBLES 2017. (EXP. 2017/2020)

El Secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

En data 31/03/2017 Decret  d’alcaldia numero 2017/0031 l'Alcalde /  President va aprovar la 
liquidació de l'exercici 2016.

De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:

Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 462.336,74  euros

Rati de deute viu:  18,38 %

Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0  euros

El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
del quart trimestre del 2016 és de 23,08

La previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017 és de  153.551,57 euros.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat  
financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en superàvit, aquest es 
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.

2.  La  disposició  addicional  sisena  de  la  LOEPSF estableix  que  si  les  corporacions  locals 
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes 
locals  en matèria d’autoritzacions  d’operacions  d’endeutament,  ha liquidat  l’exercici  anterior  
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu  
període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un 
cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions 
financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici 
següent.

3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix que anualment, conjuntament amb la 
liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web 
el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica de la inversió així com 
del seu grau d’execució. 

4.  La  disposició  addicional  16a  del  Text  refós  de  la  Llei  d’hisendes  locals  relativa  a  les  
Inversions  financerament  sostenibles disposa,  en  el  seu  apartat  cinquè,  que  l’inici  de 
l’expedient  de  la  despesa  i  el  reconeixement  de  l’obligació  s’ha  de  realitzar  abans  de  la 
finalització  de l’exercici  d’aplicació  de la  DA 6a  de  la  Llei  orgànica,  2/2012,  de 27  d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5. En aquest sentit, la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2017, a la disposició addicional 96a ha prorrogat el destí dels superàvit establert a la disposició 
addicional 6a de la Llei orgànica  2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
amb una important novetat: en el supòsit que un projecte d’inversió no pugui executar-se 
íntegrament  al  2017,  la  part  restant  de  la  despesa  autoritzada  al  2017  es  podrà 
comprometre i reconèixer a l’exercici 2018. 
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6.Això significa que  deixa d’exigir-se que les inversions estiguin adjudicades abans de 
final d’any, sent només necessari que la despesa estigui autoritzada (fase A comptable 
d’aprovació de la despesa).

Cal tenir en compte que si a 31/12/2017 no s’ha adjudicat o reconegut la despesa , aquesta 
despesa es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria del 2017.

7. Cal esmentar l’article 110 del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova  
el  Text  refós  de la  llei  de contractes  del  sector  públic,  el  qual  estableix  que,  una  vegada 
complert l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l’òrgan de contractació 
que aprovarà el mateix i disposarà l’apertura del procediment d’adjudicació. Aquesta resolució 
implicarà també l’aprovació de la despesa. Així doncs, la despesa s’autoritzarà en el moment 
de l’aprovació dels plecs i  de l’inici  del  procediment de licitació i  sempre abans del 
31/12/2017.

8. Per la qual cosa, les dates límits relatives a inversions financerament sostenibles són les 
següents:

Fase despesa Termini màxim

Autorització (A) abans 
31/12/2017

Disposició (D) abans 
31/12/2018

Reconeixement  obligació 
(O)

abans 
31/12/2018

9 Obligatorietat o no d’aplicació

Cal recordar que el fet de destinar el superàvit a finançar inversió financerament sostenible és 
optatiu,  en  canvi,  si  de  la  distribució  es  deriva  a  reduir  endeutament  net,  aquest  fet  és 
obligatori.

Inversió  Financerament 
Sostenible

Reduir endeutament net

Optatiu Obligatori

 

S’ha de tenir  en compte que  si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest 
import caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.

10.- L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública  i  bon  govern  disposa  que  és  una  infracció  molt  greu el  fet  de  no  complir  amb 
l’obligació  de  destinar  íntegrament  els  ingressos  obtinguts  per  sobre  dels  previstos  en  el  
pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 
12.5  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  
financera  i  l’incompliment  de  l’obligació  de  destinar  el  superàvit  pressupostari  a  la 
reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició 
sisena de la mateixa Llei.

CONCLUSIONS
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Primer.- L’estat  d’execució  de  les  inversions  financerament  sostenibles 
provinents de la distribució del superàvit de l’exercici 2016 ha estat la següent:

Aplicació 
pressupostària

Inversió Crèdits 
definitius

Data 
adjudicada

Adjudicació

(VECOSA)

Obligacions 
reconegudes 
netes

1530.62110 Pavimentació 
carrer  Baronia 
del Mar

48.400,00 20/12/2018 38.214,39 17.818,34

 

Segon.- Per acord del Ple en sessió extraordinària es va aprovar la distribució superàvit per un 
Import màxim d’inversió financerament sostenible de 153.541,90 euros 

Com a conseqüència  hi  ha obligacions  reconegudes netes  a  31/12/2018 per  un import  de 
17.818,34 euros es tindrà que dur a terme l’aprovació d’amortització de deute financera per un 
import de 136.723,56 euros. 

Tercer.- Aquest informe se sotmet a coneixement de l’Alcalde per a la seva inclusió a l’ordre del  
dia del següent Ple que se celebri.

Quart.- S’haurà de publicar al portal web l’estat d’execució de les inversions.

Es dóna compte a la Comissió Informativa del dia 21 de març de 2019. 

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, com es possible que hagi passat això. En  
el  seu  moment  es  va  dir  quina  inversió  es  faria  i  ara  tenim  153.541,90  euros  d’inversió 
sostenible i no s’ha res només s’ha gastat 17.818,34 euros i la resta s’ha de pagar amb deute 
financera. Tenim un Ajuntament tancat que ho deixarem caure, tenim despeses que s’han de fer 
segons  informe de SOREA,  de  trams  que  estan  molt  deteriorats  a  la  Baronia  aconsellant  
aprovar  un Pla  anual  de les  obres  que  s’han de fer.  No  s’ha  fer  res  i  s’ha  deixat  perdre 
136.723,56 euros.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que els dines no es perdent no tergiversen les paraules; van a 
amortitzar deute.

Manifesta el Sr. José Agustina Huerta dient que no es perdent els diners.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, s’amortitzarà el deute, els projectes que hi havien van a sortir 
a concurs, per un import d’uns100.000 euros  les empreses que es van presentar no es van 
poder fer-ho i l’únic que es va presentar va ser VECOSA per 38.214,39 euros 

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que això es va aprovar fa uns 6 mesos.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que l’import de distribució el superàvit per l’adjudicació 
d eles obres es va aprovar el novembre de l’any passat i a 31 de desembre es tenir que està 
fet.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que continuo dient que el mateix

Insisteix el Sr. Gerard Colet dient que, a mitjans a novembre es va aprovar la inversió A més a 
més hi havia el problema que moltes empreses tenien compromisos més importants perquè 
tots els Ajuntaments feien el mateix per complir el superàvit a 31 de desembre.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que no es podia fer SOREA arreglar un carrer? Això  
ho diu l’informe.

Manifesta el Sr. Alcalde que cal tenir un projecte.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que està molt bé pagar el deute que els  
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diners no és perdent; fa falta molta inversió

El Sr. Gerard Colet fa una puntualització ja que el Sr. José Agustín Huerta ha dit una cosa que 
és inexacte d’un ventall de possibilitats

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que és amplíssim.

Manifesta el Sr. Gerard Colet que el 2017 si hi havia un ventall d’inversions sostenibles, l’any  
2016 estava molt acotada.

Manifesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  ho  “buscas”  o  ho  mires,  arrendament 
d’infraestructures, d’estalvi energètic, i que tinguin més de cinc anys perquè sigui sostenible. 
Per tant si que és viable-

Manifesta el Sr. Alcalde dient que si que era viable però cal tenir projecte i les empreses que ho 
puguin fer i ara s’ha acabar l tros que mancava.

Llegit el donar compte, tots els membres del Ple es donen per assabentats.

4.-  APROVACIÓ  CONVENI  DE  COOPERACIÓ  INTERADMINISTRATIVA  ENTRE  EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BELLVEI EN RELACIÓ 
AL  SERVEI  D’ACOLLIMENT  RESIDENCIAL  D’URGÈNCIA  (ANYS  2019-2022).  (EXP. 
2019/242) 

El Secretari dóna lectura del següent:

En data 7 de febrer de 2019 l’alcalde signa la provisió d’alcaldia en la qual demana informe al 
Secretari Interventor sobre el procediment a seguir per l’aprovació del conveni de cooperació 
interadministrativa entre el  Consell  Comarcal del  Baix Penedès i  l’Ajuntament de Bellvei  en 
relació al servei d’acolliment residencial d’urgència. 

Aquest conveni té per objecte regular el servei d’acolliment residencial d’urgència. L'Ajuntament  
de Bellvei  disposa d'un pis  que és  de la  seva propietat  a  l’Avinguda de la  Creu,  1  (antic  
consultori). La gestió d'aquest servei es realitza a través del Negociat de Serveis Socials Bàsics 
del Consell Comarcal del Baix Penedès, a través d'una cessió i amb les condicions fixades en 
el conveni que es detalla a l’annex.

La vigència d’aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de desembre 
de 2022, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2019. En qualsevol moment abans de 
la finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
 
En data 12 de febrer de 2019, el Secretari Interventor emet informe al respecte.
 
El 21 de març de 2019, es va aprovar favorablement per la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
 
ACORDS:
 
Primer.- APROVAR el conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del 
Baix Penedès en relació al Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència, per als anys 2019 a 
2022.
 
Segon. FACULTAR a l’Alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé per a la signatura d'aquest conveni amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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Quart.- PUBLICAR el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la 
Llei  19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern.

ANNEX

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL  BAIX  PENEDÈS  I  L'  AJUNTAMENT  DE  BELLVEI  EN  RELACIÓ  AL  SERVEI 
D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA

 
Al Vendrell, 15 de gener de 2019, es reuneixen les següents:
 
P A R T S
 
D'una part la Sra. Eva Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
De l'altra el Sr. Felix Sans Mañé, alcalde de l’Ajuntament de Bellvei
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
 
Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions respectives.
 
E X P O S E N
 
Primer. La Junta de Govern del  Consell  Comarcal del  Baix Penedès va aprovar, en sessió 
ordinària  14/2017,  de 20 de desembre de 2017,  la modificació  del  conveni  de Cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la  
comarca, de població inferior a 20.000 habitants, el qual estableix la prestació del servei bàsic  
d'atenció social  supeditat  a les condicions del  Contracte Programa vigent en cada moment 
entre el  Consell  Comarcal del  Baix Penedès i el  Departament de Benestar Social i  Família 
(2016-2019).  Aquest  conveni  havia  estat  aprovat  anteriorment  per  la  Junta  de  Govern  del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, en la sessió ordinària 12/2016, de 20 de juliol.
 
Segon. La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, regulada a l'article 24 de la Llei 12/2007, de 
serveis  socials,  determina  que,  dins  l'apartat  de  serveis  socials  bàsics,  s'inclou  el  servei 
d'acolliment residencial d'urgència.
 
Tercer. El servei d'acolliment residencial d'urgència està descrit, a la Cartera de Serveis Socials, 
com un servei que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència, amb 
l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques que han motivat aquesta situació.
 
Quart. L'Ajuntament de Bellvei compta amb un pis de la seva propietat, que ha decidit destinar 
a  servei  d'acolliment  residencial  d'urgència  i  delegar-ne la  seva  gestió  als  Serveis  Socials 
Bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
PACTEN I CONVENEN

Primer. És objecte d’aquest conveni la regulació del servei d'acolliment residencial d'urgència.

Segon. L'Ajuntament de Bellvei disposa d'un pis que és de la seva propietat, amb consideració 
de  bé  patrimonial.  L'Ajuntament  vol  que  aquest  habitatge  es  destini  a  Servei  d'Acolliment 
Residencial d'Urgència.

Tercer.  L'Ajuntament  de  Bellvei  vol  que  la  gestió  d'aquest  servei  es  realitzi  a  través  del 
Negociat de Serveis Socials Bàsics del Consell  Comarcal del Baix Penedès, a través d'una 
cessió.
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Quart. El Consell Comarcal del Baix Penedès disposa d’un reglament, una ordenança de preu 
públic i  una memòria econòmica del  servei,  té dissenyat el  projecte i  les fitxes i  determina 
quines famílies són derivades a aquest servei, fent-ne el  seguiment de l'estada i pactant la 
temporalitat d'aquesta.

Cinquè.  L’Ajuntament de Bellvei  presentarà abans del  primer dia de novembre un certificat 
emès  pel  secretari/ària  interventor/a  de  les  despeses  executades  i  pagades  derivades  del  
subministrament del pis que s’hagin produït des de l’emissió del certificat de l’exercici anterior  
fins  a  l’any  en  curs,  coincidint  així  amb una  anualitat  les  depeses  justificades.  El  Consell 
Comarcal  abonarà  la  quantia  justificada  a  l’Ajuntament  de  Bellvei,  podent  sol·licitar  en  tot 
moment les factures justificatives de les despeses.

Sisè. El Consell Comarcal, en l'ordenança de preu públic, estableix els barems que determinen 
si la persona/unitat familiar ha de fer front a una taxa, establerta des de l'any 2013 en 130 
€/mensuals. Per al càlcul de la taxa es tenen en compte les despeses de subministraments.

Setè.  El Consell  Comarcal repercutirà als ajuntaments de la comarca la diferència entre les 
despeses justificades per l’Ajuntament de Bellvei més les depeses executades directament pel 
Consell Comarcal i els ingressos que hagin abonat les famílies.

Vuitè.  El reglament del servei determina les obligacions i drets de les famílies que utilitzin el  
servei, així com la distribució de tasques i els compromisos econòmics en cas que el servei  
sigui compartit, en un mateix moment, per més d'una unitat familiar.

Novè.  Durant  el  mes  de  març  següent  a  la  finalització  de  l’exercici,  el  Consell  Comarcal 
elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant l'any, amb un resum econòmic dels 
ingressos i despeses, que es presentarà al Consell d’Alcaldes.

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

 Onzè.  La vigència d’aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2022, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2019. En qualsevol moment 
abans  de  la  finalització  del  termini  previst,  els  signants  del  conveni  podran  acordar 
unànimement la seva pròrroga per  un període de fins a quatre anys addicionals o la seva  
extinció.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, del qual se'n fan dues còpies, i a 
un sol efecte, en la data i lloc anteriorment esmentats.

Manifesta el Sr. José Agustin Huerta dient que estem d’acord amb aquest Conveni i 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: 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.
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5.-  APROVACIÓ CONVENI XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL DE REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS DE PRODUCCIÓ,  CESSIÓ I  EMISSIÓ DELS PROGRAMES RADIOFÒNICS 
«TOT BELLVEI» I «BELLVEI NEGRE» AIXÍ COM LA CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL, EXERCICI 2019.  (EXP. 2019/272)

El Secretari dóna lectura del següent:

Vist la Provisió d’alcaldia de data 15 de febrer del  2019 en el  qual es demana informe de 
Secretari Intervenció sobre el procediment a seguir per l’aprovació.
 
Aquest  conveni  té  per  objecte  regular  les  condicions  de  producció,  cessió  i  emissió  dels 
programes radiofònics “TOT BELLVEI” i “BELLVEI NEGRE” amb les següents característiques i  
d’acord amb el projecte presentat per la PRODUCTORA 
 
−        Format i  temàtica: TOT BELLVEI:  Programa radiofònic setmanal tipus magazine, que 
conjuga l’actualitat amb l’entreteniment i que busca la participació de l’oient a través de les 
xarxes  socials.  BELLVEI  NEGRE: Programa literari  de difusió i  promoció  de la lectura i  la  
narrativa i del Premi Bellvei Negre que organitza Bellvei Ràdio i l’Ajuntament de Bellvei. 
−       Temporada d’emissió: 2019. 
−       Número de capítols: 35 i 36, respectivament.
−       Periodicitat: setmanal. 
−       Cost total de la producció: 10.400.-€, més l’IVA del 21%.
−       Aportació econòmica de la XAL a la producció: 2.340,00.€, més l’IVA del 21%. 
 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data18 de febrer del 2019.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 21 de març de 2019.
 
Es proposa l’aprovació al Ple dels següents:
 
ACORDS:
 
Primer.-  APROVAR conveni  Xarxa  Audiovisual  Local,  SL,  de  regulació  les  condicions  de 
producció, cessió i emissió dels programes radiofònics ”TOT BELLVEI” i “BELLVEI NEGRE” així  
com la cessió de drets de propietat intel·lectual  corresponent a l’exercici 2019 que s’ajunta a 
l’annex
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé per a la signatura d'aquest conveni amb 
Xarxa Audiovisual Local, SL
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord al Xarxa Audiovisual Local, SL
 
Quart.- PUBLICAR el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la  
Llei  19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern.

ANNEX
 
TOT BELLVEI / BELLVEI NEGRE                                  
 
Barcelona, 1 de gener de 2019
 
R E U N I T S
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D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a Barcelona 
(08028),  Travessera  de  les  Corts,  núm.  131-159,  Recinte  Maternitat  -  Pavelló  Cambó, 
representada pel Sr......, com a Gerent de la mateixa, segons escriptura de nomenament de 
càrrec, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 26 de juliol de 
2017, amb número de protocol 1974.
 
De  l’altra,  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI, amb  CIF  P4302400I  domicili  social  a  Plaça  de 
l’Esglèsia,  núm. 1,  43719 Bellvei,  representat  pel  Sr.  Fèlix  Sans Mañé,  com a  Alcalde del 
mateix, nomenat en sessió plenària de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015. 
 
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i  
obligar-se i
 
M A N I F E S T E N
 
I.- Que la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil 
limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del 
servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb 
aquest objectiu, gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis 
adreçats als mitjans de comunicació local. 
 
II.- Que el Protocol General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General), aprovat 
pel Consell d’administració de la XAL, desenvolupa el seu objecte social, i concretament fixa el  
desplegament  estructurat  i  enuncia  els  objectius  estratègics,  els  àmbits  de  suport  i  les 
obligacions assumides per la XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. 
 
III.- Que les emissores locals de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants sovint 
no disposen d'una estructura professional suficient per produir continguts propis, motiu pel qual 
la XAL va decidir incentivar la producció de continguts propis per part d'aquestes entitats. 
 
IV.-  Que  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI  (en  endavant,  l’ENTITAT)  és  una  entitat  pública 
adherida al Protocol General dels Serveis de la XAL que gestiona la ràdio municipal BELLVEI  
RÀDIO (en endavant, la RÀDIO) i ha presentat a la XAL un projecte de producció radiofònica 
que reuneix els requisits exigits per la XAL per tal de dur a terme aquesta col·laboració. 
 
V.- Que d’acord amb l’anterior, ambdues parts acorden la formalització del present contracte de 
producció, en base a les següents 
 
 CLÀUSULES
 
PRIMERA. Objecte.
 
1. El present contracte té per objecte regular les condicions de producció, cessió i emissió dels  
programes radiofònics “TOT BELLVEI”  i  “BELLVEI NEGRE” (en endavant,  el  PROGRAMA), 
amb les següents característiques i d’acord amb el projecte presentat per la PRODUCTORA 
que s’adjunta com a annex:
 
−        Format i  temàtica: TOT BELLVEI:  Programa radiofònic setmanal tipus magazine, que 
conjuga l’actualitat amb l’entreteniment i que busca la participació de l’oient a través de les 
xarxes  socials.  BELLVEI  NEGRE: Programa literari  de difusió i  promoció  de la lectura i  la  
narrativa i del Premi Bellvei Negre que organitza Bellvei Ràdio i l’Ajuntament de Bellvei. 
−       Temporada d’emissió: 2019. 
−       Número de capítols: 35 i 36, respectivament.
−       Periodicitat: setmanal. 
−       Cost total de la producció: 10.400.-€, més l’IVA del 21%.
−       Aportació econòmica de la XAL a la producció: 2.340,00.-€, més l’IVA del 21%. 
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Així  mateix,  és  objecte  del  present  contracte  la  cessió  dels  drets  de propietat  intel·lectual  
corresponents a la realització del PROGRAMA.
 
2.  El  PROGRAMA  es  realitza  per  a  ser  inclòs  en  la  programació  de  La  Xarxa,  amb 
independència dels canals, mitjans o suports utilitzats per a la seva difusió. En conseqüència, 
podrà ser emès per cadascuna de les entitats adherides a La Xarxa, segons criteri i necessitats 
de la XAL i respectant l’acordat per la XAL amb les diverses entitats.
 
SEGONA. Condicions generals de producció.
 
1.Les prestacions objecte d’aquest contracte s’hauran d’executar plenament durant l’exercici  
2019,  s’enregistrarà  als  estudis  de  LA  RÀDIO  i  es  lliurarà  a  través  de  la  plataforma 
www.xarxamedia.cat de la XAL. 
 
2.  Correspon a LA RÀDIO fer-se càrrec dels  serveis  i  prestacions  de direcció,  conducció i 
locució, redacció, guionització, producció, documentació i tots aquells que se'n derivin per a 
l’elaboració  i  emissió  del  PROGRAMA,  els  quals  prestarà  amb  el  seu  propi  personal  i/o 
col·laboradors els quals duran a terme les tasques assignades sota les directrius de la persona 
responsable de la direcció/conducció del PROGRAMA.
 
3. Sense perjudici de l’anterior, LA RÀDIO assumirà, mitjançant el seu equip (i en coordinació 
amb  els  responsables  de  l’àrea  digital  de  la  XAL),  les  tasques  d’actualització  diària  i 
manteniment dels continguts del PROGRAMA a la Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que 
se’n derivin o siguin inherents a la seva producció radiofònica. 
 
4. Així mateix, aniran a càrrec de LA RÀDIO les següents despeses:
 
-       Les  despeses  ocasionades  per  tasques  de  producció:  premsa,  altres  materials  de 
documentació  i  arxiu,  missatgeria,  obsequis  a  l’audiència,  lloguer  i/o  ús  d'estudis, 
d'equipaments i/o de material tècnic i tecnològic de qualsevol tipus (inclosos els telèfons mòbils 
per a ús del personal aportat per LA RÀDIO), en tant no sigui aportat per la XAL, d’acord amb el  
previst en l’apartat 3 anterior. 
 
-       Les despeses ocasionades per  tasques de col·laboració: atenció als  convidats, taxis i  
altres  despeses  de desplaçament,  premis  i  obsequis  i,  en general,  tota  classe de dietes  i  
serveis adreçats o requerits pels col·laboradors, convidats i personal aportat per LA RÀDIO.
 
5.  LA RÀDIO  es  compromet  a  que  les  persones  que  aporta  i  que  conformen  l’equip  del  
PROGRAMA no realitzin per a qualsevol altre mitjà del mateix sector una producció radiofònica 
d’igual o anàloga naturalesa, ni amb el mateix títol, concurrent o en competència, amb la que és 
objecte del present contracte. Aquest compromís serà vigent mentre el PROGRAMA formi part 
de la programació de La Xarxa i durant els dotze mesos posteriors a la seva finalització. En cas  
que LA RÀDIO tingui interès en realitzar una producció radiofònica d’igual o anàloga naturalesa, 
amb el mateix títol o similar, haurà d’indemnitzar a la XAL amb un import equivalent al 75% del  
percebut per LA RÀDIO durant els darrers dotze mesos de relació amb la XAL.
 
6. LA RÀDIO s'obliga a mantenir la XAL informada de qualsevol modificació substancial que 
pugui afectar a la producció del PROGRAMA. La XAL, així mateix, podrà requerir en qualsevol 
moment  a  la  RÀDIO  que  justifiqui  que  el  PROGRAMA s'està  executant  d'acord  amb  la 
descripció del  presentada a la  XAL i  haurà de posar  a  disposició  de la XAL els  materials  
produïts. En cas d'incompliment la XAL podrà rescindir el contracte.
 
TERCERA. Autonomia.
 
La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la  
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qual cosa LA RÀDIO conserva plenament la seva independència d’actuació i organització. 
 
Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de LA RÀDIO a 
tots  els  efectes,  no produint-se en cap cas entre  la XAL i  aquest  personal  les  obligacions 
pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena. 
 
QUARTA. Vigència.
 
Amb independència de les estipulacions relatives als drets  de propietat  intel·lectual,  aquest 
contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de desembre de 
2019.
 
CINQUENA. Promoció i publicitat
 
1. La XAL podrà contractar espais publicitaris per a la seva inclusió en el PROGRAMA, dins els 
límits legalment establerts, i podrà celebrar també contractes de patrocini, d’acord amb el que 
disposa l’article 24 de la Llei General de Publicitat. Si fos el cas, el conductor del PROGRAMA 
haurà d’esmentar, en el decurs del mateix, les empreses anunciants i patrocinadores en els 
termes que s’estableixin en els corresponents contractes de difusió publicitària i de patrocini 
formalitzats entre la XAL i les empreses anunciants.
 
2. En qualsevol cas LA RÀDIO no podrà acordar la inserció de publicitat o patrocini, ni arribar a 
acords de col·laboració promocionals amb tercers sense la prèvia autorització de la XAL. 
 
SISENA. Drets d’explotació.
 
1.  Les  parts  tindran  la  consideració  de  coproductores  del  PROGRAMA en  la  proporció 
corresponent a les aportacions econòmiques realitzades per cadascuna en el desenvolupament 
de l’objecte del present contracte. 
 
2. LA RÀDIO cedeix a la XAL i  aquesta adquireix, en exclusiva i  amb facultat de cessió a 
tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva 
explotació en qualsevol  país del  món, per  qualsevol mitjà o canal  de difusió, tots els drets 
d'explotació  (i  de  forma  especial,  els  de  comunicació  pública,  transformació,  reproducció  i 
distribució, inclosos el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin 
correspondre sobre el PROGRAMA i la totalitat dels seus components creatius. 
 
3.  LA RÀDIO declara  i  està  en disposició  d’acreditar  que compta amb les  autoritzacions  i  
cessions de drets d’autor que corresponguin a tercers, de qualsevol obra preexistent i original  
(guió,  argument,  música  o  de  qualsevol  tipus)  que  d’alguna  forma  s’hagi  incorporat  al  
PROGRAMA. Igualment, LA RÀDIO s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit les autoritzacions i 
cessions de drets d’autor que corresponguin al personal que li  presti els serveis relacionats 
amb l’objecte d’aquest contracte. 
 
4. En qualsevol cas, es presumirà que LA RÀDIO ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i 
amb facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de 
qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, 
hagin o no participat directament en la realització de la producció.
 
5. Així mateix, LA RÀDIO ha de comptar amb la cessió i/o autorització dels drets d’explotació de  
la imatge i  nom (i  els  que se’n deriven del  seu ús)  de les persones que li  prestin serveis  
relacionats amb el present contracte, amb fins acreditatius, promocionals i/o publicitaris de la 
XAL/LA XARXA, i com a conseqüència de la seva col·laboració professional. 
 
6. Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la  
legislació permet per a l’explotació dels drets.
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7. LA RÀDIO lliurarà a la XAL, si aquesta li ho sol·licita, còpia de la documentació que acrediti  
les cessions i/o autoritzacions de drets efectuades al seu favor.
 
8. La XAL, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà 
promoure i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a  
tercers,  com consideri  més  convenient,  mitjançant  qualsevol  tipus  de  comunicació  pública, 
difusió i/o transmissió (analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, 
satèl·lit o cable, televisió, Internet, xarxes socials,  cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i  en 
qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat. 
 
9. L’import total  del  contracte inclourà expressament tota remuneració que, en concepte de 
drets  d’autor  o  altres  drets  de  Propietat  Intel·lectual,  industrial  i  imatge,  correspongui  als 
respectius autors i/o titulars per la seva cessió a la XAL.
 
SETENA. Imatge corporativa 
 
1. El PROGRAMA serà identificat sempre i a tots els efectes com a programació de La Xarxa, 
sense perjudici  del  reconeixement dels drets morals  que corresponguin als  autors i/o a LA 
RÀDIO. En qualsevol cas, la marca La Xarxa figurarà sempre en qualsevol tipus de promoció i  
haurà d’aparèixer, de forma única, en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol 
tipus utilitzats per a la producció del PROGRAMA. 
 
2.  Als  efectes  d’imatge  pública  i  corporativa,  en  el  desenvolupament  de  la  seva  activitat  
professional, el personal aportat per LA RÀDIO serà identificat sempre com a personal de La  
Xarxa, sense perjudici del reconeixement de la relació laboral que els uneix amb LA RÀDIO. 
 
VUITENA. Contraprestacions econòmiques
 
1.  L’ENTITAT percebrà,  com a import  d’aquest  contracte,  una  quantitat  total  de  DOS MIL 
TRES.-CENTS QUARANTA EUROS (2.340,00.-€), més l’IVA del 21%. 
 
Els imports deguts seran satisfets mensualment i de forma proporcional. L’ENTITAT emetrà una 
factura  mensual  amb  indicació  de  l’import  i  l’IVA a  aplicar.  Els  imports  s’abonaran  prèvia 
presentació de factura a la XAL, a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan 
aquesta hagi  estat  presentada abans del  dia 10 del  mes següent  al  del  servei  objecte  de 
contractació.  S’estableix  el  dia  5  com a  únic  dia  de pagament  mensual.  En  la  factura  es 
desglossarà l’import corresponent a l’IVA.
 
2. L’import total del contracte suposa que L’ENTITAT assumirà totes les despeses, retribucions i  
costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans humans, materials i tècnics 
necessaris per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions de drets d’autor i 
d’imatge, propietat intel·lectual o industrial, de la pròpia RÀDIO o del autors/titulars dels drets, 
amb total responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal.  
L’ENTITAT en cap cas podrà,  per  tant,  exigir  el  pagament  de quantitats  addicionals  per  la 
producció, cessió i lliurament del PROGRAMA en les condicions estipulades. Queda exclosa de 
forma expressa d’aquesta obligació, la remuneració derivada per la comunicació pública del 
PROGRAMA, que serà directament satisfeta per la XAL o, en el seu cas, per les televisions 
adherides,  a  les  entitats  de  gestió  de  drets  corresponents  i,  posteriorment,  liquidada  per 
aquestes als seus legítims creditors.
 
3. L’ENTITAT ha declarat i acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions 
fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte del present 
contracte. 
 
NOVENA. Cessió. 
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L’ENTITAT  no  podrà  cedir  els  drets  i  obligacions  derivats  del  present  contracte,  llevat 
d’autorització  expressa  de  la  XAL.  En  el  cas  de  que  la  XAL autoritzi  l’esmentada  cessió, 
L’ENTITAT serà  responsable  de  fer  conèixer  al  tercer  les  condicions  previstes  en  aquest 
document les quals seran vinculants per a les parts. 
 
DESENA. Notificacions.
 
Per la producció, realització i coordinació del present contracte i tot allò que se’n derivi, seran 
interlocutors habituals de les parts els respectius coordinadors dels departaments d’Informatius. 
A  aquests  efectes les  parts  designen  les  següents  adreces  de  correu: LA  RÀDIO: 
gemma.urgell@gmail.com / la XAL: tmiedes@laxarxa.cat
 
Com a domicili de notificacions, correspondència i  facturació s’estableixen els que figuren a 
l’encapçalament d’aquest contracte. En especial seran vàlides les comunicacions realitzades 
per  correu  electrònic.  A aquests  afectes LA RÀDIO designa com a  adreça  per  a  qualsevol 
comunicació  relacionada  amb  aquest  contracte l’adreça  de  correu 
electrònic gemma.urgell@gmail.com / la XAL l’adreça serveisjuridics@laxarxa.cat. 
 
ONZENA. Resolució del contracte.
 
1. Són causes de resolució general del contracte les següents:
 
a)    El venciment del termini de vigència establert.
b)    El mutu acord d’ambdues parts. 
c)    La renúncia unilateral i anticipada de qualsevol d’elles, mitjançant comunicació prèvia, per 
escrit, amb un preavís mínim d’un (1) mes respecte la data en la que es pretengui la seva 
finalització.
d)    A opció de la part complidora, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que legal o 
contractualment corresponen a l’altra part.
 
2. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents:
 
a)    La manca d’adequació per part de LA RÀDIO respecte de la qualitat tècnica, artística i  
lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte. 
b)    La manca de dotació pressupostària que no permeti fer efectiva la despesa derivada del  
contracte.
 
3. La resolució del contracte no tindrà efectes sobre els continguts radiofònics efectivament 
lliurats i els drets d’explotació cedits i la contraprestació econòmica a satisfer pels mateixos.
 
4. LA RÀDIO s’obliga a incloure les condicions de resolució del contracte abans reflectides en 
tots  els  contractes  tècnics  i  artístics  que  formalitzi  amb  tercers  per  la  producció  del 
PROGRAMA. En cas de no fer-ho, i en qualsevol cas, la XAL no serà responsable davant cap  
reclamació de tercers afectats per l’exercici de les facultats de resolució contemplades.
 
DOTZENA. Validesa del contracte.
 
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre 
les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent 
entre ambdues amb anterioritat a la data actual.
 
La  declaració  de  nul·litat  total  o  parcial  d’alguna  de  les  seves  clàusules,  que  no  sigui  de 
naturalesa essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això 
invalidi o afecti de cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de 
les parts d’esmenar les referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i 
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l’objectiu del contracte.
 
TRETZENA. Protecció de dades.
 
 Responsable del tractament: XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 
Direcció postal: Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, 
Barcelona (08029) 
Telèfon: 935 08 06 67 
Correu electrònic: serveisjuridics@laxarxa.cat 
 
Delegat de Protecció de Dades: Servei d’Assessoria Jurídica de la XAL. 
 
Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. 
RGPD  679/2016:  6.1.b)  Tractament  necessari  per  a  l'execució  d'un  contracte  en  el  qual 
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. 
 
Finalitat del tractament: gestionar i tramitar l’execució d’aquest contracte. 
 
Destinataris: no estan previstes cessions de dades. 
 
Conservació de les dades: Durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es 
van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta 
finalitat i del tractament de les dades. 
 
Exercici de drets: Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i 
oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, comunicant-vos amb 
l'adreça de correu electrònic: serveisjuridics@laxarxa.cat.
 
CATORZENA. Legislació i jurisdicció aplicable.
 
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà pel seu clausulat i les normes mercantils i  
civils aplicables als de la seva naturalesa.
 
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als 
seus furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que estem d’acord amb aquest Conveni i 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: 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.

6.-  APROVACIÓ  ANNEX  PER  L’EXERCICI  2019  DEL  CONVENI  AMB  EL  CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS SOBRE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L’ÀREA 
RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL.  (EXP. 2019/244)

El Secretari dóna lectura del següent:

En data 30 de gener de 2019 es va aprovar per Junta de Govern Local l’annex al conveni amb 
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el Consell  Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments per a l’encàrrec de gestió del 
manteniment de l’àrea recreativa forestal del Montmell, any 2019.

En data 11 de febrer de 2019 l’alcalde signa la provisió d’alcaldia en la qual demana informe al  
Secretari Interventor sobre el procediment a seguir per l’aprovació de l’annex al conveni amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès sobre gestió del manteniment de l’àrea recreativa forestal 
del Montmell. 

Els municipis signants del conveni són copropietaris “pro indivis” d'uns terrenys ubicats en el  
terme municipal del Montmell. Sobre aquests terrenys està ubicada l'Àrea Recreativa Forestal 
del Montmell.

El  pacte  cinquè,  finançament,  preveu  s'estableixen  els  conceptes  de  quotes  ordinàries  i 
extraordinàries, a la vista de fer front a les despeses de manteniment i conservació de l'Àrea 
Recreativa Forestal. 

El Consell d'Alcaldes 10/2018 de 21 de novembre va informar favorablement de la proposta 
d’unificar les dues quotes (ordinària i extraordinària) en una de sola, i el quadre de finançament, 
per aquest any 2019,  que aportaran les corporacions  per al manteniment de l’Àrea Recreativa 
Forestal del Montmell.

En data 11 de febrer de 2019, el Secretari Interventor emet informe d’intervenció i el dia 12 de 
febrer el de secretaria al respecte.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21 de març de 2019.

Es proposa al Ple els següents:

ACORDS:

Primer.  Aprovar  l’annex  al  conveni  per  a  la  gestió  del  manteniment  de  l’Àrea  Recreativa 
Forestal  del  Montmell,  d’acord  amb  el  dictamen  del  Consell  d’Alcaldes  celebrat  el  21  de 
novembre de 2018.

Segon. Notificar el  present acord al  Consell  Comarcal del  Baix Penedès i donar compte al 
servei d’intervenció municipal.

 
« ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I  ELS 
AJUNTAMENTS  D'ALBINYANA,  L'ARBOÇ,  BANYERES  DEL  PENEDÈS,  BELLVEI,  LA 
BISBAL DEL PENEDÈS, CALAFELL, CUNIT, LLORENÇ DEL PENEDÈS, EL MONTMELL, 
SANTA OLIVA, SANT JAUME DELS DOMENYS I EL VENDRELL PER A L'ENCÀRREC DE 
GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ÀREA RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL. 

El Vendrell (Baix Penedès), gener de 2019 

P A R T S

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

De l'altra, el Sr. Joaquim Nin i Borreda, alcalde de l’Ajuntament d'Albinyana.

De l'altra, el Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l’Ajuntament de l'Arboç.

De  l'altra,  la  Sra.  Amadeu  Benach  i  Miquel,  alcaldessa  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  
Penedès.

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

De l'altra, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

De l'altra, el Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de l’Ajuntament de Calafell.

De l'altra, la Sra. Montserrat Carreras i Garcia, alcaldessa de l’Ajuntament de Cunit.

De l'altra, el Sr. Jordi Marlès Ribas, alcalde de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.
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De l'altra, la Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa de l’Ajuntament del Montmell.

De l'altra, el Sr. Josep Carreras i Benach, alcalde de l’Ajuntament de Santa Oliva.

De  l'altra,  el  Sr.  Magí  Pallarès  i  Morgades,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Sant  Jaume  dels 
Domenys.

De l'altra, el Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde de l’Ajuntament del Vendrell.

 REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions respectives.

MANIFESTEN I PACTEN

Primer. Els  municipis  anteriorment  esmentats  són copropietaris  “pro  indivis”  d'uns  terrenys 
ubicats  en  el  terme  municipal  del  Montmell.  Sobre  aquests  terrenys  està  ubicada  l'Àrea 
Recreativa Forestal del Montmell.

Segon. El Ple del Consell Comarcal, reunit en sessió 5/2014, de 3 de desembre, va aprovar el  
conveni entre el  Consell  Comarcal del Baix Penedès i els Ajuntaments d'Albinyana, l'Arboç, 
Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, El  
Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell per a la gestió del manteniment  
de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell.

Tercer. El pacte cinquè, finançament, preveu s'estableixen els conceptes de quotes ordinàries i  
extraordinàries, a la vista de fer front a les despeses de manteniment i conservació de l'Àrea 
Recreativa Forestal.

Quart. Altrament, el pacte vuitè, vigència, disposa que el conveni tindrà vigència fins al dia 31 
de desembre de 2015, amb efectes de l’1 de gener de 2015, i s'entendrà prorrogat per als anys  
successius, si no es denuncia per qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de tres  
mesos. S’han realitzat les pròrrogues d’aquest conveni fins a l’any 2018.

Cinquè. El Consell d'Alcaldes 10/2018 de 21 de novembre va informar favorablement de la 
proposta d’unificar les dues quotes (ordinària i extraordinària) en una de sola, i el quadre de 
finançament, per  aquest  any 2019,  que aportaran les corporacions  per al  manteniment de 
l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell restarà d’aquesta manera:

CORPORACIÓ APORTACIÓ 2019

Albinyana 796,15  €

L'Arboç 796,15  €

Banyeres del Penedès 796,15  €

Bellvei 796,15  €

La Bisbal del Penedès 796,15  €

Calafell 796,15  €

Cunit 796,15  €

Llorenç del Penedès 796,15  €
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El Montmell 796,15  €

Sant Jaume del Domenys 796,15  €

Santa Oliva 796,15  €

El Vendrell 796,15  €

 

Sisè.  D’altra banda, el Consell Comarcal del Baix Penedès atorga anualment una subvenció 
d’especial  interès  per  a  la  comarca,  per  al  manteniment  de l’Àrea  Recreativa  Forestal  del 
Montmell, de la mateixa quantitat de 796,15 €.

 I,  en prova  de conformitat,  les  parts  signen aquest  annex al  conveni,  en el  lloc i  la  data 
expressats en l’encapçalament,  i s’inscriurà al registre de convenis del Departament d'Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.”

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que estem d’acord amb aquest Conveni i votarem a 
favor i m’ha agradaria preguntar que aquesta Àrea Forestal del Montmell quin us pot donar per 
l’Ajuntament, s’ha d’anar personalment s’ha de preguntar. Com funciona?

Manifesta el Sr. Alcalde que és entrada lliure.

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.

7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.  (EXP. 2019/308)

El Secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

Per Provisió d’alcaldia de data 12/03/2019 es va iniciar l’expedient per a aprovar i comptabilitzar 
el reconeixement extrajudicial de crèdits. 

La Regidora d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 14/03/2019 

El secretari Interventor ha emès els informes favorables corresponents.

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.  

Cal  considerar  els  articles 25.1,  26.1,  60.2  del  Reial  decret  500/1990,  de 20 de abril,  que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 21 de març de 2019.

Es proposa al Ple es següent:
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ACORD:

1. Que s’aprovi l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de  126.645,83 
€. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:

 ANUALITAT 2018

 

Fac. 13352018A100004904 Sorea subministra aigua escola pública.                 638,42

Fac. 13352018A100004905 Sorea subministra aigua poliesportiu                      161,17

Fac. 3455 Digitecnic, reparació sistema alarma                                                 189,97

Fac. 20180586 Mega Byte, tinta impressora llar infants                                     258,35

Fac. 13352018A100005951 Sorea subministra aigua Piscina/camp de futbol      253,40

Fac. 180263 J. Mayoral reparació interfono llar infants                                      125,84

Fac. F2018067 Novembre BU2 direcció de la radio                                           1.089,00

Fac. 6889 novembre Evobac, servei de neteja edificis municipals                      7.964,03

Fac. 6890 Evobac, Manteniment neteja wc i vestuaris bar Polideportiu               184,53

Fac. 3287/1 Farmacia M. Rosell Jeringa icogamma festa major                         172,50  

Fac. 43 M. Casanovas, Formació Escola de Famílies Esc La Muntanyeta            200,00

Fac. 3180503235 Agedi-Aie, canon d'autors poplisportiu                                    465,95

Fac. 1180643170 SGAE, quota radio 2018                                                       510,91

Fac. 1180643181 SGAE, quota festa major 2018                                              3.727,60

Fac. 1180643153 SGAE, quota autors actuació Mag lari                                   218,74

Fac. 95 Jocnet, gestió polisportiu                                                                     2.924,17

Consell Audiovisual de Cataluna taxa Radio                                                      61,00

Fac. 18/MC5634 Premira, gas oil calefacció CC La Muga                                  800,00

Fac. 180248 J. Mayoral, treballs festa tunel del terror                                        53,24

Fac. 6631 A. Riembau, material reparació reis                                                  40,15

Fac. 28-L8M0-005866 Movistar linia movil brigada i ajuntament                         370,25  

Fac. 1 Amics de la música, lloguer equip de música                                          500,00

Fac. 2 Amics de la musica, lloguer equip de música                                          500,00

Fac. 1273 novembre Maranai manteniment de camins municipals                     879,04

Fac. 6617 A. Riembau material reparació tro de reis                                         83,45

Fac. 18/0099 Novembre BQ Llumtrafic, manteniment semafor ctra Calafell        186,05

Fac. D0092/2018 Novembre Fleca l'aresta curs angles                                      286,00

Fac. 18/0103 BQ Llumtrafic, reparació semafor Ctra. Calafell                            226,34

Fac. 128-18 M.J. Azor, confecció del portic número 55                                      1.599,73

Fac. 111544 Hermex, compra de joguines llar infants                                        305,69

Fac. 31 CM Instalaciones, submi. e intal. lluminaria                                           1.331,52

Fac. 180267 J. Mayoral reparació enllumenat Baronia del Mar                           2.443,22
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Fac. 15 Bandolers i Trabucaires, actuació festa major 2018                               750,00

Fac. 100 Jocnet, gestió del pavelló de Bellvei                                                   2.924,17

Fac. S180315 novembre Fundació Sta. Teresa neteja viària novembre               3.862,34

Fac. S180314 novembre Funda. Sta. Teresa mante. jardineria novembre           2.601,95

Fac. 2018/A 58964 Blue planet, subministre aigua consultori medic                   72,45

Fac. 2018/A 58963 Blue Planet, subministra aigua Radio                                   5,84

Fac. 2018/A 58858 Blue Planet, subministra aigua ajuntament                           17,52

Fac. 2018/A 58962 Blue Planet, subministra aigua llar infants                            42,25

Fac. 150-18 octubre-Novembre RStecnics, servei tècnic d’enginyeria                1.734,69

Fac. 32 CM Instalaciones, canviar aixeta llar infants                                          111,32

Fac. 18SM1017/1000531 Novembre ECO BP servei de deixalleria comarcal      994,29

Fac. 18SM1017/1000530 Novembre ECO BP servei de recollida selectiva         1.028,75

Fac. 18SM1017/1000529 Novembre ECO BP recollida i transport de residus     15.066,49

Fac. 00388749 Ferreteria Jaume, material escola pública                                  344,12

Fac. 00388748 Ferreteria Jaume, material llar infants                                       121,69

Fac. 00388747 Ferreteria jaume, material vies públiques                                   116,21

Fac. 00388750 Ferreteria jaume, material CC La Patronal                                 114,02

Fac. FE18321282178909 Naturgi, subministra de gas escola pública                 235,44

Fac. 49-2018 novembre M. Barba assessorament tecnic                                   1.078,11

Fac. P1M801N1547147 Endesa subministra electric enllumenat                        30,42

Fac. P1M801N1601116 Endesa subministra electric magatzem                         208,91

Fac. P1M801N1601119 Endesa subministra electric Radio                                161,32

Fac. P1M801N1629472 Endesa subministra electric Baronia del Mar                 62,52

Fac. P1M801N1601117 Endesa subministra electric rotonda                             165,94

Fac. P1M801N1601118 Endesa subministra electric enllumenat                        18,04

Fac. P1M801N1590511 Endesa subministra electric CC La Muga                      150,54

Fac. P1M801N1698688 Endesa subministra electric Poligon                             192,77

Fac. P1M801N1601757 Endesa subministra electric Radio                               273,80

Fac. P1M801N1577786 Endesa subministra electric enllumenat públic              255,12

Fac. P1M801N1601758 Endesa subministra electric Baronia                             47,72

Fac. P1M801N1577784 Endesa subministra electric Els Masets                        106,81

Fac. P1M801N1577785 Endesa subministra electric els Masets                        93,13

Fac. P1M801N1594451 Endesa subministra electric enllumenat Bellvei             677,65

Fac. P1M801N1597294 Endesa subministra electric Bar polisportiu                   59,76

Fac. P1M801N1590775 Endesa subministra electric Baronia                             719,76

Fac. P1M801N1601952 Endesa subministra electric CC La Patronal                 319,56

Fac. P1M801N1685588 Endesa subministra electric enllumenat Bellvei             1.184,69
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Fac. P1M801N1626263 Endesa subministra electric Baronia                             354,70

Fac. P1M801N1590774 Endesa subministra electric enllumenat                        373,99

Fac. P1M801N1590776 Endesa subministra electric polisportiu                         581,28

Fac. P1M801N1626724 Endesa subministra electric enllumenat Bellvei             118,75

Fac. P1M801N1605828 Endesa subministra electric escola                              394,17

Fac. P1M801N1626264 Endesa subministra electric els Masets                        197,75

Fac. P1M801N1619516 Endesa subministra electric enllumenat Baronia            740,81

Fac. 2 novembre Carne Assessoria, treballs de gestoria llar infants                    138,91

Fac. 180269 J. Mayoral, treballs reparació enllumenat Baronia                          196,29

Fac. 180270 J. Mayoral, reparació WC local puntes de coixi                              91,92

Fac. 18SM1017/1000555 Novembre ECO BP recollida de Fracció Vegetal         1.305,58

Fac. 201800176 MC Aluminis, col·locació vidre porta capella cementiri              229,17

Fac. 201800177 CM Aluvidres canvi de maneta i ajusta la porta AMPA   .           154,88

Fac. 501 Novembre 7 i Tria, servei de menjador gent gran                                 172,79

Fac. 10 Gonzalez Atanet - condis xocolata ram a la tassa festa reis                    95,34

Fac. 7 101 Bocatas, menus festes                                                                       644,53

Fac. 8 101 Bocatas, menus                                                                                  247,50

Fac. 6931 Desembre EVOBAC, servei neteja edificis municipals                        7964,03

Fac. 51/2018 Asso. Havaneres Balandra concert d'havaneres juliol 2018            900,00

Fac. 3422 Digitecnic, reparació alarma CC  La Muga                                         106,48

Fac. 2018/A/2629 Incatur, material reparació vies públiques                              52,37

Fac. TA5ZI0165935 Telefonica linia radio 977168967 - Periodo regular               75,65

Fac. TA5ZI0165932 Telefonica linia Polisportiu 977592917                                 78,27

Fac. TA5ZI0165929 Telefonica linia radio 977168981 - Periodo regular               105,50

Fac. TA5ZI0165922 Telefonica linia llar infants 977168081                                 73,47

Fac. TA5ZI0165924 Telefonica linia Escola 977168147 - Periodo regular            56,41

Fac. TA5ZI0165934 Telefonica linia Escola 977168968 - Periodo regular            17,40

Fac. TA5ZI0165933 Telefonica linia radio 977893485 - Periodo regular               19,40

Fac. TA5ZI0165925 Telefonica linia CC La Patronal 977168435                        87,68

Fac. TA5ZI0165931 Telefonica linia CC La Muga 977662912                             17,40

Fac. TA5ZI0165928 Telefonica linia CC La Muga 977661696                             90,24

Fac. S180348 Fundació Sta. Teresa servei neteja actes Festa Major                  906,19

Fac. 33 CM instalaciones, comprovació enllumenat masia furo                          301,75

Fac. 2018//181589 Grafiques del Foix, programa festes de Nadal                      458,59

Fac. 18000130 Xarxa Audivisual, protocol general radio                                    44,39

Fac. 54/2020 Contrapunt actuació 02/02 CC La Patronal                                   400,00

Fac. 18000157 agost Xarxa audiovisual servei de protocol                                26,63
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Fac. 18000313 Quota anual Xarxa Audiovisual - radio                                       726,00

Fac. 0929 ASPA contracte de manteniment                                                       1.108,32

Fac. 2018001051 CETAGUA Reguladors LDPHCL piscina                                3.406,15

Fac. 1565 Excavacions Kubik, rasa llum expt. 1410/2018                                  2.130,02

Fac. 2018//182742 Serveis Vials, compra de senyals                                        115,45

Fac. 3343/18 Auto. plana servei trobada de gent gran                                       220,00

Fac. WN18/53545 Dendalia, vigilabebés llar infants                                          26,89

Fac. T-553193 Planeta Huerto, material llar infants                                           12,05

Fac. 25585 GHS, compra material llar infants                                                   79,80

Fac. M181107170901 Ferreteria masi, cofre llar infants                                     50,42

Fac. E180184 octubre Funda. Sta. Teresa servei menjador llar infants             497,20

Fac. E180197 novembre Funda. Sta. Teresa servei de menjador llar infants    668,80

Fac. 11 Cooperativa Agricola, lots de Nadal                                                      3.342,41

Fac. 6654 A. Riembau compra de material decorats de reis                             20,35

Fac. F02018075 desembre BU2 direcció de la radio                                          1.089,00

Fac. 1278 Desembre Maranai, manteniment neteja camins                               879,04

Fac. 106 J. Mitjans, compra llibres concurs pessebres                                      92,11

Fac. 99 J. Mitjans, compra premis pessebres                                                   52,85

Fac. 123 Disgol, compra caramels reis                                                             258,50

Fac. 1279 Maranai, treballs de neteja camins                                                   550,00

Fac. 079-18 BARONIAS Sonanta, actuació festa major 2018                             423,50

Fac. 078-18 BELLVEI Sonanta, actuació festa major 2018 Bellvei                      423,50

Fac. 10065227 Wolters compra de llibres de consulta                                       316,01

Fac 20180489 Centaño Import del Lloguer Equips so i llum el 13/5/2018         1.270,50

Fac. 180277 J. Mayoral, treballs enllumenat festes de Nadal                             106,48. 

Fac. 1712 J. Carbonell, placa Roser Mañe                                                        54,99

Fac. 17 R. M. Arans, compra de cacaolats/sucs i coca                                      330,50

Fac. 18 R.M. Arans, material patge real - coques-                                             32,00

Fac. 19 R.M. Arans Mañe, caixa palmeres concert Bellvei Ban                           21,25

Fac. 20 R.M. Arans, caixa de palmeres Grallers                                                21,25

Fac. 1180643194 Societat General d'autors quota poliesportiu                          423,69

Fac. 18/2018 Desembre BQ llumtrafic servei manteniment semàfor                   186,05

Fac. 29298 Digitecnic connexió alarma ajuntament                                           227,48

Fac. 51-2018 Desembre M. Barba assessorament tècnic                                  1.127,12

Fac. 2018/A 64783 Blue Planet, subministra aigua ajuntament                           71,09

Fac. A/2018/1901675 Solred, subministrament combustible                               270,69

Fac. 3/328 Bugaderia neutral, rentat vestits de reis                                           24,20
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Fac. S180353 Desembre Fundacio St. Teresa manteniment de jardins              2.601,95

Fac. S180354 Desembre Fundació Sta. Teresa neteja viaria municipal               3.862,34

Fac. FE18321284879054 Naturgy subministra de gas escola pública                 1.336,60

Fac. FE18321283363162 Naturgy, subministra gas llar infants                           107,30

Fac. FE18137025323998 Comercializadora de gas submi. CC La Patronal        275,60

Fac. 3 Desembre Carne Assessors, treballs gestoria ajuntament                        729,27

Fac. 20180922 Funeraria Selva, centre flors Juan Roig Ferrando                       84,70

Fac. 180273 J. Mayoral, treballs reparació llums camp de futbol                        667,51

Fac. 180274 J. Mayoral treballs reparació enllumenat Bellvei                             726,92

Fac. 325/2018 ACS- Impres, samarretes tècniques                                           226,88

Fac. F18 800 7 i Tria, regulació deute Expt. 1861/2018                                      105,40

Amortització de préstec llarg termini                                                                 9.333,35

Interessos                                                                                                          3.411,77

                                                              TOTAL..............................  126.645,83

 

2.  Que  es  facin  els  assentaments  comptables  necessaris  per  fer  efectiva  la  incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent condicionada a l’existència d’aplicació 
pressupostària adient i suficient.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, hem esta mirant totes les factures estan 
pagades?

Manifesta el Sr. Alcalde dient que un tant per cent estant pagades.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, llavors entenc que no estan aprovades

Manifesta el Sr. Alcalde que és el reconeixements d’unes factures que no estan aprovades a 
pressupost i per tant aprovació modificació de crèdit

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, que hi ha factures que no estan pagades des 
del mes de maig. Si no estic equivocat la mitja de factures mensual és de 100.000 euros: això 
és una mensualitat sense pagar hi ha una despeses de 3.800 euros de despeses d’atencions  
protocol·làries. Per tant ens abstindrem

Manifesta el Sr. Alcalde que son factures sense pagar que ho aplicarem a pressupost.

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, 01 del PSC.)
Abstencions: 4 del 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.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DESPESES PENDENTS D’APLICACIÓ 2018. (EXP. 2019/427)
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El Secretari dóna lectura del següent:

Identificació de l’expedient

Expedient de modificació de crèdits de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

 Fets 

 1. L’alcalde i la Regidoria d’Hisenda  ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de 
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (despeses pendent 
d’aplicació 2018):

1.   SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Aplicació                      concepte          consignació            Augment                 Consignació 

pressupostària                                        inicial                                                 Definitiva

0110.330 Interessos 12.900,00 3.411,77 16.311,77

0110.913 Amortització prestec 45.500,00 9.333,35 54.833,35

1330.22100 Subministrament 
electric

2.000,00 165,94 2.165,94

1330.22799 Manteniment semàfor 2.400,00 598,44 2.998,44

1510.22706 Assessorament 
Arquitecte Superior

21.000,00 2.205,23 23.205,23

1510.22707 Assessorament  Tècnic 
enginyer

11.000,00 1.734,69 12.734,69

1530.21000 Reparacions, 
Manteniment 
conservació

15.000,00 168,58 15.168,58

1530.22799 Manteniment  i 
esbrossament  camins 
municipals

12.000,00 1.758,08 13.758,08

1531.22100 Subministrament 
elèctric

3.500,00 208,91 3.708,91

1531.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses 
(neteja)

400,00 68,16 468,16

1610.22700 Servei  de  neteja 
oficina

720,00 118,46 838,46

1621.22700 Treballs  realitzats 
ECOBP  Rebuig 
Orgànica

193.000,00 16.372,07 209.372,07

 



 
Ajuntament de Bellvei

1621.22701 Treballs  realitzats 
ECOBP Selectiva

14.000,00 1.028,75 15.028,75

1622.22700 Treballs  realitzats 
ECOBP Deixalleria

12.200,00 994,29 13.194,29

1630.22700 Serveis Neteja viària 46.500,00 8.630,87 55.130,87

1640.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació

1.000,00 229,17 1.229,17

1650.21300 Reparació, 
manteniment  i 
conservació

25.000,00 4.999,70 29.999,70

1650.22100 Subministrament 
elèctric enllumenat

60.000,00 5.174,63 65.174,63

1710.22799 Manteniment  jardins 
municipals  i  Pol.  Ind. 
Els Masets

29.000,00 5.203,90 34.203,90

2310.22700 Treballs  realitzats  per 
altres serveis neteja

860,00 143,24 1.003,24

2310.22799 Treballs  realitzat  per 
altres (Teleassistència)

2.700,00 172,79 2.872,79

2320.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses 
(Neteja)

1.800,00 286,48 2.086,48

3120.22101 Cànon Aigua 500,00 72,45 572,45

3210.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació edifici

7.000,00 499,00 7.499,00

3210.22100 Subministres elèctrics 5.400,00 394,17 5.794,17

3210.22101 Subministrament aigua 1.500,00 638,42 2.138,42

3210.22102 Subministrament gas 8.500,00 1.572,04 10.072,04

3210.22200 Serveis 
Telecomunicacions

1.100,00 122,21 1.222,21
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3210.22700 Treballs  realitzats  per 
altres (Neteja)

52.000,00 8.594,88 60.594,88

3211.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació edifici

4.000,00 358,85 4.358,85

3211.22000 Material 500,00 733,20 1.233,20

3211.22101 Subministrament aigua 500,00 42,25 542,25

3211.22102 Subministrament gas 1.300,00 107,30 1.407,30

3211.22200 Serveis 
Telecomunicacions

1.000,00 73,47 1.073,47

3211.22699 Servei  menjador 
escolar 

6.000,00 1.166,00 7.166,00

3211.22700 Servei  de  neteja  Llar 
d’Infants

13.000,00 2.146.68 15.146,68

3211.22799 Altres  treballs 
professionals 
(Gestoria)

1.800,00 424,91 2.224,91

3330.21200 Reparació. 
Manteniment  i 
conservació

4.000,00 114,02 4.114,02

3330.22100 Subministrament 
elèctric

3.000,00 319,56 3.319,56

3330.22102 Subministrament  de 
gas

3.000,00 275,60 3.275,60

3330.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

1.200,00 87,68 1.287,68

3330.22700 Servei de neteja edifici 3.500,00 572,98 4.072,98

3331.20900 SGAE 1.000,00 1.680,23 2.680,23

3331.21200 Edificis  i  altres 
construccions

1.000,00 91,92 1.091,92

3331.22100 Subministres elèctrics 3.000,00 435,12 3.435,12

3331.22101 Subministrament aigua 300,00 5,84 305,84
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3331.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

2.300,00 200,55 2.500,55

3331.22699 Direcció Radio 13.200,00 2.178 15.378,00

3331.22700 Servei de neteja edifici 1.800,00 286,50 2.086,50

3331.22799 Edicio  Revista  El 
Portic

3.000,00 1.599,73 4.599,73

3331.22702 Despeses programació 
adhesió XAL

3.000,00 797,02 3.797,02

3332.22100 Subministrament 
elèctric

2.000,00 150,54 2.150,54

3332.22103 Subministrament 
carburants

2.000,00 800,00 2.800,00

3332.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

1.250,00 107,64 1.357,64 

3332.22700 Servei de neteja edifici 3.500,00 573,00 4.073,00 

3332.22701 Servei de Seguretat 1.000,00 106,48 1.106,48 

3370.22600 Conferències  i 
activitats  PIJ  La 
Patronal

4.000,00 446,88 4.446,88 

3383.20900 Canon Festa Major 4.000,00 3.976,34 7.976,34 

3383.22699 Festes Locals 53.906,00 2.897,00 56.803,00 

3383.22799 Treballs  realitzats 
altres

25.000,00 4.694,79 29.694,79 

3420.21200 Edificis  i  altres 
construccions

15.000,00 667,51 15.667,51 

3420.22101 Subministrament aigua 1.000,00 253,40 1.253,40 

3420.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

500,00 126,67 626,67 

3420.22700 Servei de neteja edifici 5.600,00 917,34 6.517,34 

3421.20900 Canon Poliesportiu 1.000,00 889,64 1.889,64 

3421.21200 Edificis  i  altres 2.000,00 189,97 2.189,97 
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construccions

3421.22100 Subministrament 
elèctric

9.000,00 641,04 9.641,04 

3421.22101 Subministrament aigua 600,00 161,17 761,17 

3421.22700 Servei de neteja edifici 8.600,00 1.617,01 10.217,01 

3421.22799 Gestió Poliesportiu 35.200,00 5.848,34 41.048,34 

9120.22699 Atencions 
protocol·làries

8.500,00 3.812,60 12.312,60 

9200.22001 Compra llibres i  altres 
publicacions

1.000,00 316,01 1.316,01 

9200.22101 Subministrament aigua 500,00 88,61 588,61 

9200.22102 Subministrament  de 
gas

1.000,00 270,69 1.270,69 

9200.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

8.000,00 225,05 8.225,05 

9200.22699 Despeses diverses 30.000,00 729,27 30.729,27 

9200.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses. 
Servei de Neteja

3.900,00 644,62 4.544,62 

9200.22701 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses. 
Servei de Seguretat

1.200,00 227,48 1.427,48 

9201.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

500,00 48,40 548,40 

9240.22799 Procés participatiu 2.500,00 550,00 3.050,00 

9290.22700 Servei de Neteja 900,00 143,24 1.043,24 

      

2.- CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació                     Concepte                                                         Consignació 

Pressupostària                                                                                   pressupostària

1530.62500 Mobiliari 115,45
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1530.63900 Altres  inversions  de  reposició 
funcionament operatiu del serveis

2.130,02

3420.63301 Maquinaria, instal·lacions tècniques 3.406,15

3210.22799 Altres treballs realitzats per altres professionals 305.40

 

3.- FINANÇAMENT

 Romanent de Tresoreria

 Aplicació pressupostària Import finançament

1 870.00 Romanent de tresoreria general 126.645,83 euros

 

2.-  L’alcalde  ha  disposat  iniciar  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels 
informes corresponents.

 3.- El secretari intervenció  ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient així com 
els informes de equilibri pressupostari,  de sostenibilitat financera regla de la despesa en sentit 
favorable 

Fonaments jurídics

 2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
reguladora  de les  hisendes  locals  (TRLRHL)  i  l’article  35  del  RD 500/1990,  de 20  d’abril, 
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici  
següent  i  no existeixi  al  pressupost  de la  corporació crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no  
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari

2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost.

2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del  
RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableixen que a l’expedient  s’hi  especificarà la corresponent  
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al  
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al 
pressupost  corrent  i  mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  de  despeses  de  d’altres 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient 
haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat 
amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.

2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 
del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  disposen  que  excepcionalment  es  consideraran  recursos 
efectivament  disponibles  per  finançar  nous  o  majors  ingressos,  d’operacions  corrents,  que 
expressament  siguin  declarats  necessaris  i  urgents  els  procedents  d’operacions  de  crèdit 
sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la  
seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% 
dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació 
de la corporació que l’hagi concertat. 
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2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement  
de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general,  
seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les 
quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de 
no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.

2.6.  L’article 22.2.e  de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  de Bases del  règim local  estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 

2.7. L’article 47.1 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases del  règim local  disposa que els 
acords  de les  corporacions  locals  s’adopten  com a  regla  general,  per  majoria  simple  dels 
membres presents.

2.8.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres,  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat  pressupostària  coherent  amb  la  normativa 
europea.

2.9.  L’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre 
d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

2.10. 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  enuncia  que  la  Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb 
caràcter independent.

2.11.  L’article  21  de  la  Llei  orgànica  2/2017,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el  
 següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.

2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un 
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la  
seva procedència.

2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que  
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos 
tràmits i requisits que el pressupost.

2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple. 

2.15.  L’article 169 del  TRLRHL disposa que l’expedient  s’ha de publicar  al  BOP i  al  tauler  
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el  puguin examinar i  puguin formular-hi  
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al 
públic  no  es  presenten  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per 
resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost 
modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

2.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . Si no 
es presenten 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.  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 21 de març de 2019.

Es proposa al Ple, els següents

ACORDS:
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1.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari i  suplement de crèdit per al pressupost del  
present exercici  (despeses pendent d’aplicació exercici  2018),  per import de 126.645,83   €, 
d’acord amb el següent detall:

 
1.   SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Aplicació                      concepte          consignació            Augment                 Consignació 

pressupostària                                        inicial                                                 Definitiva

 

0110.330 Interessos 12.900,00 3.411,77 16.311,77

0110.913 Amortització prestec 45.500,00 9.333,35 54.833,35

1330.22100 Subministrament 
electric

2.000,00 165,94 2.165,94

1330.22799 Manteniment semàfor 2.400,00 598,44 2.998,44

1510.22706 Assessorament 
Arquitecte Superior

21.000,00 2.205,23 23.205,23

1510.22707 Assessorament 
Tècnic enginyer

11.000,00 1.734,69 12.734,69

1530.21000 Reparacions, 
Manteniment 
conservació

15.000,00 168,58 15.168,58

1530.22799 Manteniment  i 
esbrossament  camins 
municipals

12.000,00 1.758,08 13.758,08

1531.22100 Subministrament 
elèctric

3.500,00 208,91 3.708,91

1531.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses 
(neteja)

400,00 68,16 468,16

1610.22700 Servei  de  neteja 
oficina

720,00 118,46 838,46

1621.22700 Treballs  realitzats 
ECOBP  Rebuig 
Orgànica

193.000,00 16.372,07 209.372,07

1621.22701 Treballs  realitzats 
ECOBP Selectiva

14.000,00 1.028,75 15.028,75
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1622.22700 Treballs  realitzats 
ECOBP Deixalleria

12.200,00 994,29 13.194,29

1630.22700 Serveis Neteja viària 46.500,00 8.630,87 55.130,87

1640.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació

1.000,00 229,17 1.229,17

1650.21300 Reparació, 
manteniment  i 
conservació

25.000,00 4.999,70 29.999,70

1650.22100 Subministrament 
elèctric enllumenat

60.000,00 5.174,63 65.174,63

1710.22799 Manteniment  jardins 
municipals  i  Pol.  Ind. 
Els Masets

29.000,00 5.203,90 34.203,90

2310.22700 Treballs  realitzats  per 
altres serveis neteja

860,00 143,24 1.003,24

2310.22799 Treballs  realitzat  per 
altres 
(Teleassistència)

2.700,00 172,79 2.872,79

2320.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses 
(Neteja)

1.800,00 286,48 2.086,48

3120.22101 Cànon Aigua 500,00 72,45 572,45

3210.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació edifici

7.000,00 499,00 7.499,00

3210.22100 Subministres elèctrics 5.400,00 394,17 5.794,17

3210.22101 Subministrament 
aigua

1.500,00 638,42 2.138,42

3210.22102 Subministrament gas 8.500,00 1.572,04 10.072,04

3210.22200 Serveis 
Telecomunicacions

1.100,00 122,21 1.222,21
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3210.22700 Treballs  realitzats  per 
altres (Neteja)

52.000,00 8.594,88 60.594,88

3211.21200 Reparació, 
manteniment  i 
conservació edifici

4.000,00 358,85 4.358,85

3211.22000 Material 500,00 733,20 1.233,20

3211.22101 Subministrament 
aigua

500,00 42,25 542,25

3211.22102 Subministrament gas 1.300,00 107,30 1.407,30

3211.22200 Serveis 
Telecomunicacions

1.000,00 73,47 1.073,47

3211.22699 Servei  menjador 
escolar 

6.000,00 1.166,00 7.166,00

3211.22700 Servei  de  neteja  Llar 
d’Infants

13.000,00 2.146.68 15.146,68

3211.22799 Altres  treballs 
professionals 
(Gestoria)

1.800,00 424,91 2.224,91

3330.21200 Reparació. 
Manteniment  i 
conservació

4.000,00 114,02 4.114,02

3330.22100 Subministrament 
elèctric

3.000,00 319,56 3.319,56

3330.22102 Subministrament  de 
gas

3.000,00 275,60 3.275,60

3330.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

1.200,00 87,68 1.287,68

3330.22700 Servei  de  neteja 
edifici

3.500,00 572,98 4.072,98

3331.20900 SGAE 1.000,00 1.680,23 2.680,23

3331.21200 Edificis  i  altres 
construccions

1.000,00 91,92 1.091,92
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3331.22100 Subministres elèctrics 3.000,00 435,12 3.435,12

3331.22101 Subministrament 
aigua

300,00 5,84 305,84

3331.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

2.300,00 200,55 2.500,55

3331.22699 Direcció Radio 13.200,00 2.178 15.378,00

3331.22700 Servei  de  neteja 
edifici

1.800,00 286,50 2.086,50

3331.22799 Edicio  Revista  El 
Portic

3.000,00 1.599,73 4.599,73

3331.22702 Despeses 
programació  adhesió 
XAL

3.000,00 797,02 3.797,02

3332.22100 Subministrament 
elèctric

2.000,00 150,54 2.150,54

3332.22103 Subministrament 
carburants

2.000,00 800,00 2.800,00

3332.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

1.250,00 107,64 1.357,64
 

3332.22700 Servei de neteja edifici 3.500,00 573,00 4.073,00  

3332.22701 Servei de Seguretat 1.000,00 106,48 1.106,48  

3370.22600 Conferències  i 
activitats  PIJ  La 
Patronal

4.000,00 446,88 4.446,88
 

3383.20900 Canon Festa Major 4.000,00 3.976,34 7.976,34  

3383.22699 Festes Locals 53.906,00 2.897,00 56.803,00  

3383.22799 Treballs  realitzats 
altres

25.000,00 4.694,79 29.694,79
 

3420.21200 Edificis  i  altres 
construccions

15.000,00 667,51 15.667,51
 

3420.22101 Subministrament 1.000,00 253,40 1.253,40  
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aigua

3420.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

500,00 126,67 626,67
 

3420.22700 Servei de neteja edifici 5.600,00 917,34 6.517,34  

3421.20900 Canon Poliesportiu 1.000,00 889,64 1.889,64  

3421.21200 Edificis  i  altres 
construccions

2.000,00 189,97 2.189,97
 

3421.22100 Subministrament 
elèctric

9.000,00 641,04 9.641,04
 

3421.22101 Subministrament 
aigua

600,00 161,17 761,17
 

3421.22700 Servei de neteja edifici 8.600,00 1.617,01 10.217,01  

3421.22799 Gestió Poliesportiu 35.200,00 5.848,34 41.048,34  

9120.22699 Atencions 
protocol·làries

8.500,00 3.812,60 12.312,60
 

9200.22001 Compra llibres i altres 
publicacions

1.000,00 316,01 1.316,01
 

9200.22101 Subministrament 
aigua

500,00 88,61 588,61
 

9200.22102 Subministrament  de 
gas

1.000,00 270,69 1.270,69
 

9200.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

8.000,00 225,05 8.225,05
 

9200.22699 Despeses diverses 30.000,00 729,27 30.729,27  

9200.22700 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses. 
Servei de Neteja

3.900,00 644,62 4.544,62
 

9200.22701 Treballs  realitzats  per 
altres  empreses. 
Servei de Seguretat

1.200,00 227,48 1.427,48
 

9201.22200 Servei  de 
Telecomunicacions

500,00 48,40 548,40
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9240.22799 Procés participatiu 2.500,00 550,00 3.050,00  

9290.22700 Servei de Neteja 900,00 143,24 1.043,24  

   

2.- CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicació                     Concepte                                               Consignació 

Pressupostària                                                                       pressupostària

 1530.62500 Mobiliari 115,45

1530.63900 Altres inversions de reposició 
funcionament operatiu del serveis

2.130,02

3420.63301 Maquinaria, instal·lacions tècniques 3.406,15

3210.22799 Altres treballs realitzats per altres 
professionals

305.40

 

3.- FINANÇAMENT

Romanent de Tresoreria

 Aplicació pressupostària Import finançament

 

1

 

870.00  Romanent  de  tresoreria 
general

 

126.645,83 euros

 

2. Exposar al públic aquest expedient,  durant el  termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Si no es  
presenten 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, seguint en el mateix criteri anterior, aquí hi 
ha una modificació de crèdit del pressupost de 126.645,83 euros s’aplica a pressupost tenint en 
compte que unes despeses estan pagades?.

Manifesta el Sr. alcalde que hi ha  unes despeses que estan domiciliades.

Dona una explicació el Secretari sobre la modificació del pressupost.

Manifesta el Sr. Alcalde que l’Ajuntament és solvent.

 



 
Ajuntament de Bellvei

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 polítics municipals (06 +BELLVEI, 01 del PSC)
Abstencions: 4 del grup polític municipal del PDeCAT. 
Vots en contra: Cap.

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

9.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI 
I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, PER L’ANY 2019.  (EXP. 2019/309)

El Secretari dóna lectura del següent:

L’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions em l’àmbit del sector públic, disposa que, per l’any 2019, les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global  
superior al 2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre del 2018, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva 
antiguitat.

A més a més, estableix que si l’increment del producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 
2018 arribés o superés el 2,5%, s’afegiria, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25% 
d’increment salarial, i pel fet que el creixement fos inferior estableix un escalatge que suposa un 
increment addicional que va del 0,05 al 0,20%.

A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,20% de la massa salarial per a 
mesures  de millora  salarial.  En les Administracions  de superàvit  pressupostari  en l’exercici  
2018, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3%

Atès que l’article 18 del  Reial  Decret Llei  24/2018 de 21 de desembre que regula el  règim 
retributiu dels membres de les Corporacions Locals manifesta que de conformitat amb el previst 
a l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les Bases del règim local, segons la  
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local i considerant el que disposa a l’article 4 del present Reial Decret-Llei, el 
limit màxim total  que poden percebre els membres d eles Corporacions Locals per tots els  
conceptes retributius i assistencials, exclosos dels triennis en el que, en el seu cas, tinguin dret 
aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials serà el que es  
reculli a continuació, atenent la seva població:

 

Habitants Referència/euros

1.000  a 5.000 42.452,24

 

Així mateix les quanties dels límits recollits en aquesta disposició inclouen un augment del 2,25 
per cent respecte dels vigents a 31 de desembre de 2018.i que s’aplicarà l’increment retributiu 
vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb l’article 3.dos s’aprovi pel personal del sector  
públic.

Atès que l’esmentat Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre, té caràcter bàsic.

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 25/02/2019.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 21 de març de 2019,

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- APLICAR els increments previstos en el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, 
per  a  l’exercici  2.019  del  2,25%  a  les  retribucions  del  personal  funcionari  i  laboral  de 
l’Ajuntament de Bellvei així com les retribucions dels càrrecs electes i per assistències a òrgan 
col·legiats  des de l’1 de gener del 2019.

Segon.- APLICAR els increments previstos en el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre,  
per a l’exercici 2.019  tant personal funcionari i laboral i dels càrrecs electes si l’increment del 
PIB a preus constants a 2018 arribin o superin el 2.5 % s’afegir, a efectes de l’1 de juliol de 
2019, un altra 0,25% d’increment salarial per un increment inferior al 2.5% senyalat l’increment  
disminuirà proporcionalment en funció de al reducció que s’hagi reduït sobre aquest 2.5% de 
manera que els increment globals resultants seran 

 

PIB igual a 2,1%: 2.30%
PIB igual a 2,2%: 2.35%
PIB igual a 2,3%: 2.40%
PIB igual a 2,4%: 2.45%

Tercer.-  DELEGAR a l’Alcaldia l’aprovació d’un increment  addicional  el  0,25% de la massa 
salarial, per altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o 
l’eficiència,  la  revisió  de complements  específics  entre  llocs  amb funcions  equiparables,  la 
homologació  de  complements  de  destí  o  l’aprovació  a  plens  de  pensions  i  que  en  els  
Administracions  Públiques  en  situació  de  superàvit  pressupostari  a  l’exercici  2018  aquest 
increment addicional podrà ser el  0,3% d’acord amb els termes establerts a l’article 3.2 del 
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria 
de retribucions em l’àmbit del sector públic.

Quart.- MANIFESTAR que la aplicació d’aquest increments salarials i d’assistències no es durà 
a terme fins l’existència d’aplicació pressupostària adient i suficient per l’exercici 2019.

Cinquè.- FACULTAR al Sr. Alcalde la signatura de qualsevol document en referència al present 
acord.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient, que votarem a favor sobre tot pel personal  
laboral i funcionari pel seu salari.

Manifesta el Sr. Alcalde manifesta a favor dels personal laboral i funcionari encara que afecti als  
càrrecs electes.

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.

10.-  PROCEDIMENT  SANCIONADOR  EN  MATÈRIA  D’ANIMALS.  RESOLUCIÓ  DE 
L’EXPEDIENT.  (EXP. 2018/1392)
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El Secretari dóna lectura del següent:

En data 14 de setembre de 2018, va tenir entrada en aquest Ajuntament la denúncia realitzada  
per els MOSSOS D’ESQUADRA, acta número 721201/18 de data 05/08/2018, 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. 
 
Per acord de Ple Ordinari de data 11/10/2018 es va 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 va presumir  responsable al senyor amb DNI ...521 D.
 
Vist que l'Instructor va realitzar proposta de resolució que es va notificar als interessats, i no es 
van presentar al·legacions, segons el què consta en el certificat de Secretaria.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 21 de març de 2019.
 
Es proposa al Ple els següents ACORDS:

Primer. Considerar provats i així declarar-ho els següents fets: 
 
- 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.

Segon. Declarar responsables per la seva participació en els fets a: JORDI CASTRO GARCIA.

Tercer.  Declarar  que  els  fets  a  dalt  exposats  són  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. 
 
Quart. Imposar la sanció de multa per la quantia de 2.404,06 €. 
 
Cinquè.  Advertir als interessats de què, en cas de pagar voluntàriament la sanció imposada 
abans de la resolució del present procediment sancionador, s'aplicarà d'una reducció d'aquesta 
del 20 %.
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Sisè. Notificar la present resolució als interessats, amb indicació de recursos.
 
Setè. Comunicar que la notificació de la liquidació de la sanció corresponent, es durà a terme 
per part de Base Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta manifesta estar a favor i que la sanció és la mínima 
del tipus d’infracció molt greu.

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.

11.- PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS DE LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 
DESEMBRE,  SOBRE  LA  TINENÇA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT 
PERILLOSOS.  (EXP. 2018/1686)

El Secretari dóna lectura del següent:

En data 25 de setembre de 2018, va tenir 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  podien  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. 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 21 de novembre de 2018, es va iniciar expedient 
sancionador en matèria d'animals (2537) - Gos perillós - DNI ***6613** - C/ Vista Alegre, 7.
 
Vist que l'Instructor va realitzar proposta de resolució que es va notificar als interessats, no 
havent-se presentat al·legacions, examinada la documentació del expedient, i de conformitat 
amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21 de març de 2019,
 
Es proposa al Ple, els següents
 
ACORDS:
 
Primer. Considerar provats i així declarar-ho els següents fets: 
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- 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. 
 
Segon. Declarar responsable dels fets al senyor amb DNI ***6613**, propietari del animal.
 
Tercer.  Declarar  que  els  fets  a  dalt  exposats  són  constitutius  d'infracció  administrativa  en 
matèria d'animals potencialment perillosos, tipificada de molt greu, 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.
 
Quart. Imposar la sanció de multa per la quantia de 2.404,06 €.
 
Cinquè. Notificar la present Resolució als interessats.
 
Sisè.  Comunicar que la notificació de la liquidació de la sanció es durà a terme per part de  
BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que igual a la proposta anterior 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: 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.

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 
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