
 
Ajuntament de Bellvei

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

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari

Data: 11/04/2019

Horari: De les 19:05 hores a les 20:00 hores.

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI

 Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  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 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 24 DE GENER DE 2019. 
(EXP. 136/2019)

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE 3 D’ABRIL DE 2019. 
(EXP. 437/2019)

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

4.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU 
DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI  2018.  (EXP. 
157/2019)

5.-  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 
DE L’EXERCICI 2018 (EXP. 157/2019)

6.- APROVAR SI ESCAU, RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL APROVACIÓ CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  INTERADMINISTRATIU  PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL  PROGRAMA 
ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2018. (EXP. 146/2019)

7.-  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  RECTIFICACIÓ  ERROR  MATERIAL  DE  RATIFICACIÓ  DE 
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L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 10/01/2019 
D’APROVACIÓ  EL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  PEL  PROGRAMA  «TREBALL  I 
FORMACIÓ» EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 2018 QUE PROMOU EL SERVEU 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. (EXP. 5/2019)

8.-  MOCIÓ  PER  RECLAMAR  UN  PLA  PLURIANUAL  D’INVERSIONS  PER  ALS  ENS 
LOCALS DE CATALUNYA.(EXP. 122/2019)

9.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL PACTE PEL PENEDÈS MARÍTIM. (EXP. 122/2019)

10. PRECS I PREGUNTES

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

Desenvolupament de la sessió

1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 24 DE GENER DE 2019. 
(Exp. 136/2019)

L’Alcalde sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrada 
el dia 24 de gener de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior  
aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE 3 D’ABRIL DE 2019. 
(Exp. 437/2019)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 3 d’abril de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i  
posterior aprovació.

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

Vots a favor: 07 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents al grup polític municipal (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del dia 24 de gener de 
2019 fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres de la Corporació.

Els decret són els següents:
 
DECRET 2019-0181 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - PRESENTACIÓ LLIBRE - C.R.S.
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DECRET 2019-0180 Decret d'Alcaldia. Baixa / Alta rebuts d'escombraries. C/ Sant Tomàs, 39.
DECRET 2019-0179 Decret d'Alcaldia autorització sortida de Protecció Civil Bellvei
DECRET 2019-0178 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Protecció Civil.
DECRET 2019-0177 Resolució d'Alcaldia. Petició informes sobre les obres d'enderroc del 
carrer Major, 6.
DECRET 2019-0176 DECRET D'ALCALDIA DEVOLUCIÓ FIANÇA
DECRET 2019-0175 Decret d'Alcaldia distribució de faroles per partits polítics
DECRET 2019-0174 Resolució d'Alcaldia d'Inici de l'expedient de contractació projecte 
d'ampliació i millora del camí d'accés a Baronia del Mar. Etapa A, Subfase 1 pk 430 a 870.
DECRET 2019-0173 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - ASS. CAÇADORS. Cessió del 
centre cívic La Patronal – 5/5/2019
DECRET 2019-0172 Decret pagament de la R19 factures 7 i Tria
DECRET 2019-0171 Decret aprovació i pagament de la R20 Factura VECOSA
DECRET 2019-0170 Decret d'Alcaldia Proposta de designació de representants de 
l'Administració per a les eleccions generals abril 2019
DECRET 2019-0169 Decret d'Alcaldia Reserva llocs per a actes de la campanya electoral 
eleccions al Parlament Europeu i municipals 26/5/2019
DECRET 2019-0168 Decret d'Alcaldia Reserva llocs especials per a la col·locació gratuïta de 
cartells
DECRET 2019-0167 decret no divisió per lots. Resolució no divisió per lots de la contractació 
projecte d'ampliació i millora del camí d'accés a Baronia del Mar. Etapa A, Subfase 2 Tram 2 pk 
280 a 430
DECRET 2019-0166 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 04/04/2019
DECRET 2019-0165 Decret d'Alcaldia. Justificació i pagament subvenció 2017 i 2018 Els 
Tafaners.
DECRET 2019-0164 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2019-0163 Decret d'Alcaldia. Baixa / Alta rebut d'escombraries i devolució. C/ Sant 
Joan, 7.
DECRET 2019-0162 Resolució d'Alcaldia. Servei de gestió i manteniment de la piscina 
municipal 2019. Decret d'insuficiència de mitjans.
DECRET 2019-0161 Resolució d'Alcaldia. No divisió per lots del projecte d'ampliació del camí 
d'accés a Baronia del Mar Etapa A subfase 1 pk 430-870
DECRET 2019-0160 DECRET D'ALCALDIA ÚS DE L'EQUIP DE SO EXPOSICIÓ EL CASAL
DECRET 2019-0159 DECRET D'ALCALDIA ÚS MATERIAL AJUNTAMENT PER 
BOTIFARRADA I CONCERT ( EL CASAL)
DECRET 2019-0158 Decret d'alcaldia convocatòria Comissió Informativa 4/04/2019
DECRET 2019-0157 Decret d'alcaldia convocatòria Ple Extraordinari de 3/04/2019
DECRET 2019-0156 Decret pagament de la R17 factures de Febrer NO domiciliades
DECRET 2019-0155 Decret d'Alcaldia reconeixement entitat municipal nº 18 Associació Joves i 
de Bellvei "Tafaners"
DECRET 2019-0154 Decret d'Alcaldia. Informe d'insuficiència de mitjans. Control de coloms.
DECRET 2019-0153 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2019-0152 Decret nòmines de març del personal laboral i funcionari
DECRET 2019-0151 Decret aprovació i pagament de la R4 factures presentades el febrer 
domiciliades
DECRET 2019-0150 Decret aprovació de la R3 factures presentades el febrer NO domiciliades
DECRET 2019-0149 DECRET D'ALCALDIA TANQUES AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA 
(CROS ESCOLAR)
DECRET 2019-0148 Resolució d'Alcaldia d'Inici de l'expedient de contractació de la gestió i el 
manteniment de la piscina pel 2019
DECRET 2019-0147 Decret d'alcaldia convocatoria JGL 21/03/2019
DECRET 2019-0146 Decret d'alcaldia admesos i exclosos i primera examen, dia i hora examen 
de català Suficiència C1 i constitució membres del Tribunal
DECRET 2019-0145 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE (BOE)
DECRET 2019-0144 Decret abonament hores extraordinàries 2018 a J.J R. M
DECRET 2019-0143 DECRET D'ALCALDIA ÚS PAVELLÓ MASTER ZUMBA JOCNET
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DECRET 2019-0142 Decret d'alcaldia convocatòria Comissió Informativa 21/03/2019
DECRET 2019-0141 Decret d'Alcaldia autorització sortida de Protecció Civil Bellvei- 17/03/2019 
- AMETLLA DEL VALLÈS
DECRET 2019-0140 Decret d'alcaldia incorporació romanents de crèdit exercici 2018
DECRET 2019-0139 abonament hores extraordinàries J.M.J. any 2018.
DECRET 2019-0138 abonament hores extraordinàries 2018. J.A.D
DECRET 2019-0137 Decret d'Alcaldia Reserva llocs per a actes de la campanya electral
DECRET 2019-0136 Decret d'Alcaldia Reserva llocs especials per a la col·locació gratuïta de 
cartells: reserva llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells electorals.
DECRET 2019-0135 Decret d'Alcaldia Inici expedient retirada vehicle matrícula 2056 BLB
DECRET 2019-0134 DECRET D'ALCALDIA ÚS DE L'ESCENARI ESCOLA LA MUNTANYETA 
BELLVEI
DECRET 2019-0133 Decret d'Alcaldia. Baixa per defunció al padró municipal d'habitants.
DECRET 2019-0132 Decret pagament de la R11 factures presentades el mes de gener No 
domiciliades
DECRET 2019-0131 Decret d'Alcaldia Inici expedient retirada vehicle matrícula 9946 JXJ
DECRET 2019-0130 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - ESCOLA CONTRAPUNT
DECRET 2019-0129 DECRET D'ALCALDIA TRASLLAT DONA D'AIGUA AL TAG EL 
VENDRELL
DECRET 2019-0128 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 14/03/19
DECRET 2019-0127 Decret d'Alcaldia resolució final de l'expedient baixa d'ofici al padró 
municipal d'habitants.
DECRET 2019-0126 Decret d'Alcaldia resolució final de l'expedient. Resolució final baixa d'ofici 
al padró municipal d'habitants.
DECRET 2019-0125 Decret d'Alcaldia resolució final de l'expedient
DECRET 2019-0124 Decret d'Alcaldia resolució final de l'expedient baixa d'ofici al padró 
municipal d'habitants.
DECRET 2019-0123 Decret d'alcaldia aprovació liquidació pressupost 2018
DECRET 2019-0122 Decret d'Alcaldia autorització sortida de Protecció Civil Bellvei petició 
servei AVPC Santa Oliva – 9/3/2019
DECRET 2019-0121 DECRET TANCAMENT EXPEDIENT ORDRE EXECUCIÓ NETEJA DE 
SOLAR CTRA BARCELONA, 65
DECRET 2019-0120 Decret d'Alcaldia. Encàrrec assistència lletrada Diputació. Responsabilitat 
patrimonial D.C.
DECRET 2019-0119 Decret d'Alcaldia. Rectificació baixa rebuts d'escombraries.Plaça Santa 
Anna, Bloc F, 4.
DECRET 2019-0118 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE (BOE) Enviament expedient 
a l'INE per informar la baixa per inscripció indeguda al padró municipal d'habitants.
DECRET 2019-0117 Decret d'Alcaldia inici expedient Inici expedient baixa d'ofici per inscripció 
indeguda al padró municipal d'habitants
DECRET 2019-0116 Resolució d'Alcaldia no divisió en lots. No divisió per lots del contacte de 
gestió i manteniment de la piscina municipal de Bellvei. Any 2019.
DECRET 2019-0115 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - GRUP  BELLVEI 7/3/2019
DECRET 2019-0114 Decret d'alcaldia convocatoria JGL 7/03/2019
DECRET 2019-0113 Decret d'Alcaldia, baixa per defunció al padró municipal d'habitants
DECRET 2019-0112 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa d'ofici per inscripció indeguda al 
padró d'habitants.
DECRET 2019-0111 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE (BOE)
DECRET 2019-0110 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE (BOE)
DECRET 2019-0109 Decret d'Alcaldia. Llicència tinença gos perillós.
DECRET 2019-0108 Decret d'Alcaldia. Rectificació import subvenció 2018 Club Atlètic Bellvei. 
Pagament subvenció 2018. Atlètic Bellvei.
DECRET 2019-0107 Rectificació resolució baixa i alta rebut d'escombraries.
DECRET 2019-0106 Decret pagament de la R2 factures presentades el mes de gener 
domiciliades
DECRET 2019-0105 Resolució d'Alcaldia. Assumpte:
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tramesa còpia informe sobre les condicions d'enderroc del carrer Major, 6
DECRET 2019-0104 Decret aprovació de la R1 factures presentades el gener NO domiciliades
DECRET 2019-0103 Decret aprovació de la R2 factures presentades el gener domiciliades
DECRET 2019-0102 ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL TROBADA VOLEI ALEVINS
DECRET 2019-0101 Decret d'Alcaldia. Rectificació error rebut d'escombraries. Assumpte: 
Baixa i alta rebut d'escombraries.
DECRET 2019-0100 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal. Alta animal cens municipal. 
THOR.
DECRET 2019-0099 Decret aprovació de la R8 factures presentades el gener - servei de 
desembre
DECRET 2019-0098 Decret d'Alcaldia Inici expedient. Assumpte: inici expedient retirada vehicle 
abandonat de la via pública matrícula 6128 FNZ al c/ Cunit, 1
DECRET 2019-0097 Decret d'Alcaldia Inici expedient. Assumpte: inici expedient retirada vehicle 
abandonat de la via pública matrícula B-5598-SN al Ps. Col·legis, 5
DECRET 2019-0096 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018. CLUB ATLÈTIC BELLVEI.
DECRET 2019-0095 Decret d'alcaldia convocatoria JGL 28/02/2019
DECRET 2019-0094 Decret d'Alcaldia inici expedient. Assumpte: inici expedeint baixa d'ofici del 
padró d'habitants al c/ Montserrat, 27
DECRET 2019-0093 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Amics de la Música de 
Bellvei.
DECRET 2019-0092 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Club Bàsquet Bellvei.
DECRET 2019-0091 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Parròquia Santa Maria de 
Bellvei.
DECRET 2019-0090 Decret nòmines de febrer del personal laboral i funcionari
DECRET 2019-0089 DECRET - ÚS MATERIAL CARNAVAL - SENDERISTES LA MUGA. Barra 
de Carnaval al pavelló
DECRET 2019-0088 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - FUNDACIÓ SANTA TERESA
DECRET 2019-0087 Decret d'alcaldia. Assumpte: Decret d'alcaldia incoació expedient 
liquidació pressupost 2018
DECRET 2019-0086 Decret d'Alcaldia. Poders per a plets Serveis Jurídics Diputació de 
Tarragona.
DECRET 2019-0085 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2019-0084 Decret aprovació de la R40 factures presentades el gener - servei de 
desembre
DECRET 2019-0083 Decret aprovació de la R42 factures presentades el gener - servei de 
desembre
DECRET 2019-0082 Resolució d'alcaldia d'inici incoació expedient contractació adequació 
línies elèctriques d'enllumenat públic.
DECRET 2019-0081 Decret d'Alcaldia. Encàrrec assistència lletrada Diputació.
DECRET 2019-0080 DECRET D'ALCALDIA ÚS SALA CENTRE CÍVIC LA PATRONAL GRUP 
BELLVEI
DECRET 2019-0079 Decret d'alcaldia convocatoria JGL 20/02/2019
DECRET 2019-0078 Decret d'Alcaldia ordre execucio neteja solar C/ Cunit, 4
DECRET 2019-0077 DECRET D'ALCALDIA ÚS PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL MASTERCLASS 
ZUMBA FUNDACIÓ PERE TARRES
DECRET 2019-0076 Decret d'Alcaldia reconeixement trienni a la Sra. C.J.P a partir de febrer 
del 2019.
DECRET 2019-0075 Decret d'Alcaldia autorització sortida de Protecció Civil Bellvei - SANT 
CUGAT 31-3-2019 a Sant Cugat del Vallès
DECRET 2019-0074 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - GRUP  BELLVEI grup +Bellvei 
reunió 13/2/2019
DECRET 2019-0073 DECRET D'ALCALDIA PETICIÓ TANQUES AJUNTAMENT DE SANTA 
OLIVA. Del 12 al 28 de febrer 2019
DECRET 2019-0072 Decret d'Alcaldia inici expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants per 
inscripció indeguda.
DECRET 2019-0071 Decret d'alcaldia i reserva de crèdit de diferents aplicacions 
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pressupostàries pressupost del 2019
DECRET 2019-0070 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 14/02/2019
DECRET 2019-0069 Decret d'Alcaldia tramitació baixa padró habitants per inscripció indeguda
DECRET 2019-0068 Decret d'Alcaldia tramitació baixa padró habitants per inscripció indeguda
DECRET 2019-0067 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET 2019-0066 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Grallers de Bellvei.
DECRET 2019-0065 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró habitants
DECRET 2019-0064 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018 Ball de Diables de Bellvei.
DECRET 2019-0063 Decret d'alcaldia canvi de Seu sessions del òrgans col·legiats. Canvi de 
seu de les sessions del òrgans col·legiats de la Plaça Esglesia, 1 a C/Jaume Palau, 10
DECRET 2019-0062 Decret d'alcaldia incoacio expedient de contractació menjador escolar 
Escola Bressol Els Cargolins i redacció plec de clausules adminsitratives particulars i tècniques.
DECRET 2019-0061 DECRET - SALA CÍVIC LA PATRONAL - GRUP  BELLVEI grup +Bellvei - 
6 de febrer de 2019 - 19.00 hores
DECRET 2019-0060 Decret d'Alcaldia. Certificat silenci administratiu.
DECRET 2019-0059 Decret d'alcaldia convocatòria JGL 7/02/2019
DECRET 2019-0058 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró habitants
DECRET 2019-0057 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró habitants d'habitants per 
inscripció indeguda.
DECRET 2019-0056 Decret proposta ordre d'execució inici ordre d'execució. Carrer Sant 
Cristòfol,10. 
DECRET 2019-0055 Resolució d'Alcaldia d'Inici: Protecció de la legalitat urbanística carrer 
Salou, 56.
DECRET 2019-0054 Resolució d'Alcaldia no divisió en lots del Projecte Tècnic per a 
l’adequació de les instal·lacions elèctriques d’enllumenat públic de Bellvei.
DECRET 2019-0053 Decret d'alcaldia petició accés i informació PDeCAT
DECRET 2019-0052 DECRET D'ALCALDIA ÚS PISTA POLIESPORTIU MAS ROMEU. 
LLOGUER PISTA PAVELLÓ POLIESPORTIU 2FASE CLUB FUTBOL SALA MAS ROMEU
DECRET 2019-0051 Decret d'Alcaldia. Resolució d'Inici expedient retirada vehicle abandonat a 
la via pública. B5467UD
DECRET 2019-0050 Decret d'Alcaldia. Retirada vehicle abandonat a la via pública.
DECRET 2019-0049 Decret d'Alcaldia. Baixa expedient executiu. ORANGE
DECRET 2019-0048 Decret d'Alcaldia enviament expedient de baixa a l'INE
DECRET 2019-0047 Decret d'Alcaldia enviament expedient de baixa a l'INE
DECRET 2019-0046 Decret pagament de la R3 factures desembre no domiciliades
DECRET 2019-0045 DECRET D'ALCALDIA ÚS SALA CENTRE CÍVIC LA PATRONAL GRUP    
BELLVEI(30/01/2019)
DECRET 2019-0044 [Decret nòmines de gener del personal laboral i funcionari
DECRET 2019-0043 Decret d'Alcaldia. Justificació subvenció 2018. Amics de les Alfombres.
DECRET 2019-0042 Decret d'Alcaldia baixa padró d'habitants per defunció
DECRET 2019-0041 Decret d'Alcaldia. Canvi de titular i reducció taxa d'escombraries local 
comercial.
DECRET 2019-0040 Decret d'Alcaldia. Inici expedient. Inici expedient vehicle abandonat a la 
via pública. T0994BC
DECRET 2019-0039 DECRET D'ALCALDIA ÚS SALA CENTRE CÍVIC LA PATRONAL GRUP 
BELLVEI grup electoral + Bellvei dia 23/01/2019 a partir de les 19:00h.
DECRET 2019-0038 Decret de modificació jornada E.M a partir del dia 01/02/2019 per cobrir 
l'atenció al públic de les oficines de l'Ajuntament.
DECRET 2019-0037 Resolució d'Alcaldia. Ampliació de jornada a 30 hores/setmanals de la 
Sra. X.R.S amb efectes 01/02/2019
DECRET 2019-0036 Resolució d'Alcaldia. APROVACIÓ JORNADA 35 HORES PELS 
TREBALLADORS A TEMPS COMPLERT.
DECRET 2019-0035 Decret d'alcaldia convocatoria JGL 24/01/19
DECRET 2019-0034 DECRET PRÒRROGA AMPLIACIÓ JORNADA. D. C.G a partir del 
01/01/2019 per atendre el conveni entre Ajuntament de Bellvei i la XAL per la edició d'un 
programa des de Bellvei Ràdio.
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DECRET 2019-0033 Ordre d'Execució de neteja del solar de la Ctra. Barcelona, 65
DECRET 2019-0032 Decret d'alcaldia convocatoria Ple Ordinari 24/01/2019
DECRET 2019-0031 Decret aprovació de la R36 factures NO domiciliades del mes de 
desembre
DECRET 2019-0030 Decret pagament de la R35 factures de Desembre domiciliades
DECRET 2019-0029 Decret aprovació de la R35 factures domiciliades del mes de desembre
DECRET 2019-0028 Decret d'Alcaldia. Baixa/Alta rebut d'escombraries. Plaça Santa Anna, 
Bloc F, porta 4.
DECRET 2019-0027 Decret d'Alcaldia. Baixa / Alta rebut d'escombraries. Baixa i alta rebut 
d'escombraries. C/ Sant Tomàs, Bloc B, porta 15.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta manifestant sobre els Decrets de  la distribució dels 
espais electorals es farà com cada any als fanals.

L’alcalde dóna resposta sobre la distribució d’aquests espais electorals.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

4.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU 
DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI  2018 (Exp. 
157/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

(Aquest informe el determina l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

1. IDENTIFICACIÓ

Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde - President

Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la regla de la 
despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2018

1.4. Número: 157/2019

2. ANTECEDENTS

2.1. En data 25 de febrer del 2019 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció  
de la corporació.

2.2. En data 7 de març del  2019 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2018.

2.3.  En data 7 de març del  2019 l'interventor  va emetre informe sobre el  compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 4 d’abril de 2019.  

2.4  D'aquest  informe  es  calculen  els  objectius  del  compliment  del  principi  d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de  
l'exercici 2018, que es detallen a continuació:

2.5.Estats consolidats

2.5.  Entitats  que composen el  pressupost  general  i  delimitació  sectorial  d'acord amb el 
sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
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2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local.

a) Entitat local: Ajuntament de Bellvei

La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent:

2018  ORN 2018

1.092.011,07  1 622.663,69

15.395,18  2 1.172.729,72

412.399,44  3 11.187,60

608.836,12  4 104.292,60

32.306,72    

  6 98.378,02

149.142,89  7 0,00

2.310.091,42  Despeses  no 
financeres

2.009.251,63

     

Superàvit  no 
financer

300.839,79   

2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició  
d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 138.116,81 € d'acord amb el 
següent detall:

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat  

Ingressos no financers 2.310.091,42
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Despeses no financeres 2.009.251,63

Superàvit no financer 300.839,79

Ajustos d'ingressos  

Recaptació -88.338,67

PTE 0,00

Interessos 0,00

Ajustos de despeses  

Compte 413 74.384,31

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00

Interessos 0,00

Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de capital 0,00

Ingressos ajustats 2.221.752,75

Despeses ajustades 2.083.635,94

Capacitat de finançament 138.116,81

2.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell que es desprèn 
de la liquidació del 2018.

La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents  d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2017 i, si 
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la  
Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei  2/2012 Orgànica d’estabilitat  pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual aplicarem la  
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al  
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2018 és del 2,4 % i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En  el  quadre  següent  es  detallen  els  càlculs  realitzats  a  fi  d'analitzar  si  la  liquidació  del 
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local  
incompleix  la Regla de la despesa amb un marge de   -163.780,22 € (12,12 %)

Concepte
Liquidació 
exercici 2017

Liquidació 
exercici 2018  

Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos

1.878.199,13 1.998.494,82  

AJUSTOS  (Càlcul  despeses  no 
financeres segons el SEC)

52.261,52 74.384,31  

-Venda de terrenys i altres inversions 
reals.

 0,00  

+/-Inversions realitzades per compte 
d'un ens local.

 0,00  

+/-Execució d'avals.  0,00  

+Aportacions de capital.  0,00  

+/-Assumpció  i  cancel·lació  de 
deutes.

 0,00  

+/-Despeses  realitzades  a  l'exercici 
pendents d'aplicar a pressupost.

52.261,52 74.384,31  

+/-Pagaments  a  socis  privats 
realitzats  en  el  marc  de  les 
Associacions público privades.

 0,00
 

+/-Adquisicions  amb  pagament 
ajornat.

 0,00  

+/-Arrendament financer.  0,00  

+Préstecs  0,00  

-Inversions  realitzades  per  la 
Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques

 0,00
 

Altres  0,00  
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Despeses no financeres en termes 
SEC excepte interessos del deute

1.930.460,65 2.072.879,13  

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

 0,00
 

-  Despesa  finançada  amb  fons 
finalistes  procedents  de  la  Unió 
Europea  o  d'altres 
Administracions públiques

246.340,51 166.741,05

 

Unió Europea  0,00  

Estat  0,00  

Comunitat Autònoma 82.617,81 1.650,00  

Diputacions 156.250,37 156.728,10  

Altres Administracions Públiques 7.472,33 8.362,95  

-  Transferències  per  fons  dels 
sistemes de finançament

 0,00  

-  Despesa  finançada  amb 
superàvit de la liquidació

 17.818,84  

Total  despesa  computable  a 
l'exercici (1)

1.684.120,14 1.888.319,24  

Taxa  de  referència  de  creix.  del 
PIB (2)

0,024   

Despesa  computable 
incrementada  per  la  taxa  de 
referència 

1.724.539,02  
 

+  canvis  normatius  que  suposen 
increments  permanents  de  la 
recaptació (3)

0,00  
 

-  canvis  normatius  que  suposen 
decrements  permanents  de  la 
recaptació (3)

0,00  
 

a)  LÍMIT  DE  LA  REGLA  DE  LA 1.724.539,02   
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DESPESA (EX. n-1) (4)

b)  TOTAL  DESPESA 
COMPUTABLE (Exercici n) (5)

 1.888.319,24  

Marge d'incompliment  -163.780,22  

%  Variació  de  la  despesa 
computable (5-1/1)  12,12 %  

 

2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

2.8.1. Deute públic: 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.

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

 

  Nivell de deute viu Import

1
(+
)

Ingressos  liquidats  consolidats: 
( Cap. 1 a 5) 2.160.948,53

2
(-
) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

3  
Total  ingressos  corrents 
consolidats ajustats: (1-2) 2.160.948,53

4  
Deute viu a 31 de desembre a llarg 
termini 339.609,38

5  
Deute viu a 31 de desembre a curt 
termini 0,00

6  
Ràtio  de  deute  viu  consolidat: 
(5+6/4) 15,72%

 

2.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre 2018 informat al MINHAP ha estat de:  
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Codi de l’entitat Entitat Ràtio 
d’operacion
s pagades

Ràtio 
d’operacions 
pendents  de 
pagament

Període  mitjà  de 
pagament 
trimestral

09-43-024-AA-000 Bellvei 5,99 7,83 6,49

 

3. FONAMENTS DE DRET

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

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

 Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d'impuls  de la  factura  electrònica  i  creació  del  registre 
comptable de factures en el sector públic.

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  relació  amb  el  Principi  d'Estabilitat  Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1).

Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat 
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.

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

Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.

Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

4.  CONCLUSIONS  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE  L'OBJECTIU  D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT

4.1.  La  consolidació  de  les  liquidacions  presenta  un  superàvit  dèficit  per  operacions  no 
financeres,  el  qual  una  vegada  practicats  els  ajustos  necessaris  resulta  una  capacitat  de 
finançament de 138.116,81 € euros.

4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2018 incompleix la regla de la 
despesa,  ja  que  el  límit  en  termes  totals  per  a  l’exercici  anterior  es  troba  per  sobre  del 
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de -163.780,22 € (12,12 %) 
Per tant s’ha d’aprovar un Pla Econòmic Financer.

4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de: 15,72 %

Manifesta el Sr. José Agustín Huertas dient que, com es possible com s’ha arribat aquest punt 
amb un marge d’incompliment de 163.780,22 €., ens desviem en un 12% s’ha d’aprovar un pla 
econòmic financer i amés a més l’amortització del deute amb un total de 300.000 euros. A on es 
traurà aquests diners si no està en el pressupost?.
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Manifesta el Sr. Alcalde s’ha de recuperar amb ajustos, amb retalls, amb el que es pugui. És 
una conclusió que no és molt bona però tampoc és dolenta; el deute viu s’ha aconseguit reduir  
el deute viu, les inversions que s’han de fer.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que,  veig que no es realitzava si no es pugen  
els  impostos,  300.000  euros  i  el  ritme de les  despeses  que  tenim,  hi  ha  manca  de rigor  
pressupostari es gasta més del pressupostat, s’ha junta amb les despeses de l’anterior que 
vam aprovar al Ple anterior,  s’ha de pagar. Veig una herència molt divertida pel que vingui 
desprès, però molt divertida

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi ha solucions per tot.

En  aquest  moment  l’Alcalde manifesta  uns   ratios  comparatius  amb altres  Ajuntaments  de 
l’esforç fiscal i d’inversions i deute.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que, és veritat que ens hem passat unes despeses i  
amb altres no. En les inversions tindràs els imports de superàvits en inversions sostenibles aq 
part dels inversions que tinguis en el pressupost a més a més.

Manifesta el  Sr. José Agustín Huerta dient  que, no estic dient  res de les inversions, et  dic  
d’aquests 300.000 euros  s’han de pagar, no els tenim en el pressupost, hi han dues maneres, 
o bé pugen els ingressos o baixen les despeses

Manifesta  el  Sr.  Gerard  Colet  dient  que,  les  inversions  de cada  120.000  euros,  es  poden 
recuperar la inversions sostenibles i  unes 30.000 a 40.000 euros de despeses corrents que 
s’hauran de retallar.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, com hem dit varies vegades s’han aprovat 
pressupostos  per  pagar  factures,  tenim  factures  al  calaix  sense  pagar  perquè  no  tenim 
pressupost.

Respon el Sr. Alcalde dient que factures al calaix no.

Manifesta  el Sr. José Agustín Huerta que son factures que no estan pagades.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que, hi han factures de serveis, de llum, gas i aigua, Hi ha  
partida que s’han escotat, són partides fixes.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, es demanarà per part de la Intervenció millors controls de la  
despesa i la seva execució.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, que això serà en aquesta legislatura o bé 
qui entri de nou.

Manifesta el Sr. alcalde dient que, ara no podem decidir-ho.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

5.-  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 
DE L’EXERCICI 2018 (EXP. 2019/157) 

El secretari dóna lectura del següent:
 

DECRET DE L’ALCALDIA 2019-0123

1. ANTECEDENTS

1.1 En data 25 de febrer del 2019  l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció 
de la corporació.

1.2 En data 7 de març del  2019 la secretaria  va emetre informe sobre la tramitació de la  
liquidació del pressupost del 2018.

1.3. En data 12 de març del 2019   l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels 
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resultats obtinguts a la liquidació.

1.4 En data 12 de març del 2019 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius  
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del  
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.

1.5 Elaborada la liquidació del  pressupost  de l'exercici  2018 a 31 de desembre del  mateix 
exercici, s'obté el següent resultat: 

 

1.5.1. Pressupost de despeses: 

1.5.2 Pressupost de despeses Tancats:
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1.5.3. Pressupost d’ingressos  :
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1.5.4 Pressupost d’ingressos tancats:
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1.5.5. Resultat pressupostari de l’exercici:
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1.5.6. Romanent de tresoreria:

 

 

Les  despeses  pendents  d’aplicació  pressupostària  compte 4130,  són de 108.249,09  €  i  al 
compte 4133 son de 18.396,74 € i els creditors per devolucions d'ingressos compte 418 són de 
0,0 €. Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de :

 

 2018

Romanent  de  tresoreria 
per a despeses generals 611.001,35

saldo compte 413 126.645,83

saldo compte 418 0

préstec  plans  d'ajust 
afectat 0

Romanent de tresoreria 
per  a  despeses 
generals ajustat 484.355,52

 

1.5.7. Romanents de crèdit:

 

Estan  formats  pels  romanents  d’incorporació  obligatòria  i  voluntària.  Els  d’incorporació 
obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior.
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT  

1530.62110 Fressat  mecànic  paviment 
carrers Baronia del Mar

20.395,55  

1530.62120 Excavació i compactació formigó 
dels  carrers  del  nucli  i  Baronia 
del Mar

48.400,00
 

1650.62310 Instal·lacions  elèctriques 
enllumenat públic

191.910,80  

2410.14300 Altres  personal  (Programa 
Garantia Juvenil)

8.173,48

3340.48001 Subvenció  Ball  de  diables  de 
Bellvei 

1.500,00

3340.48002 Subvenció Amics de la Música 
de Bellvei

500,00 

3340.48010 Subvenció  Associació  de 
voluntaris  Protecció  Civil  de 
Bellvei

2.000,00

3420.48000 Subvenció Basquet Bellvei 500,00

3420.48001 Subvenció Club Atletic Bellvei 3.000,00

3420.48002 Subvenció  club  Voleibol  La 
Cometa 

500,00

3420.48003 Subvenció  Club  Excursionista 
La Muga Bellvei

500,00

9200.62400 Compra de vehicles 34.500,00

9201.61900 Ampliació  i  Millora  del  Camí 
Baronia  del  Mar  Pk  0+430  al 
PK 0+870

167.103.57

9201.61901 Ampliació  i  Millora  del  Camí 
Baronia  del  Mar  Pk  0+280  al 
PK 0+430

50.000,00

      

FINANÇAMENT ROMAMENT DE TRESORERIA GENERAL:    282.092,03 €.               

FINANÇAMENT DE ROMAMENT DE TRESORERIA AFECTAT: 246.891,37 €.
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1.6.  Càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  derivada de  la  liquidació  del 
pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició  
d'equilibri o superàvit pressupostari.

El  càlcul  de la capacitat  o necessitat  de finançament en els  ens sotmesos a pressupost[1] 
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat  
nacional i la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de  138.116,81€ d'acord amb el 
següent detall:

 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat  

Ingressos no financers 2.310.091,42

Despeses no financeres 2.009.251,63

Superàvit no financer 300.839,79

Ajustos d'ingressos  

Recaptació -88.338,67

PTE 0,00

Interessos 0,00

Ajustos de despeses  

Compte 413 74.384,31

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00

Interessos 0,00

Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de capital 0,00

Ingressos ajustats 2.221.752,75

Despeses ajustades 2.083.635,94
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Capacitat de finançament 138.116,81

 

1.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell que es desprèn 
de la liquidació del 2018.

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents  d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que 
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei  2/2012 Orgànica d’estabilitat  pressupostària i  sostenibilitat  financera per  a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la  
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al  
2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En  el  quadre  següent  es  detallen  els  càlculs  realitzats  a  fi  d'analitzar  si  la  liquidació  del 
pressupost 2018 no compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local incompleix  la Regla de la despesa amb un marge de - 163.780,22 ( + 12,12%)

 

Concepte
Liquidació 

exercici 2017
Liquidació 

exercici 2018  

Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos

1.878.199,13 1.998.494,82 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC)

52.261,52 74.384,31 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.  0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local.

 0,00 

+/-Execució d'avals.  0,00 

+Aportacions de capital.  0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.  0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost.

52.261,52 74.384,31 
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+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades.

 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.  0,00 

+/-Arrendament financer.  0,00 

+Préstecs  0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques

 0,00 

Altres
 0,00 

 

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute

1.930.460,65 2.072.879,13 

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

 0,00
 

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques

246.340,51 166.741,05
 

Unió Europea 0,00 

Estat 0,00 

Comunitat Autònoma 82.617,81 1.650,00 

Diputacions 156.250,37 156.728,10 

Altres Administracions Públiques 7.472,33 8.362,95 

- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament

 0,00 

- Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació

 17.818,84 

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.684.120,14 1.888.319,24 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,024  
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Despesa computable incrementada per la 
taxa de referència 

1.724.539,02  

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3)

0,00  

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3)

0,00  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 
(EX. n-1) (4)

1.724.539,02  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE 
(Exercici n) (5)

 1.888.319,24 

Marge d'incompliment  -163.780,22 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)  12,12 % 

 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.8.1. Deute públic: 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 

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

  Nivell de deute viu Import

1
(+
)

Ingressos liquidats consolidats: 
( Cap. 1 a 5) 2.160.948,53

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

3  
Total ingressos corrents 
consolidats ajustats: (1-2) 2.160.948,53

4  
Deute viu a 31 de desembre a llarg 
termini 339.609,38

5  
Deute viu a 31 de desembre a curt 
termini 0,00
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6  
Ràtio de deute viu consolidat: 
(5+6/4) 15,72%

 

1.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre 2018 informat al MINHAP ha estat de :  

 

Codi de l’entitat Entitat Ràtio 
d’operacions 
pagades

Ràtio  d’operacions 
pendents  de 
pagament

Període mitjà de pagament 
trimestral

09-43-024-AA-000 Bellvei 5,99 7,83 6,49

 

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments  ordenats  i  els 
realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les  
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i  
anul·lats, i la recaptació neta.

3.  L’article  93.2  del  RD  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  del 
pressupost, s’hauran de determinar:

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

El resultat pressupostari de l’exercici

Els romanents de crèdit

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el  pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat.

L’article  21 de la LOEPSF,  estableix  que les  entitats  locals  que no hagin assolit  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i  aprovar  un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del  
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit  
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del  
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del  
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6.  D’altra  banda,  l’art.15.3  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es 
desenvolupen les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i  els comptes anuals formulats  pels subjectes i  entitats 
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sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els  seus  annexos  i  estats  complementaris;  les  obligacions  davant  tercers,  vençudes, 
líquides,  exigibles  no  imputades  a  pressupost;  la  situació  a  31  de  desembre  de  l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i  
del límit del deute. 

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 4 d’abril de 2019.

Per tant, 

RESOLC:

 1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura a la  
part expositiva.

2.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

3.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al  
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que, a més el que s’ha parlat anteriorment es 
troba a faltar el romanent de tresoreria del 2018 perquè dona una visió d’on i com em acabat
Manifesta el Sr. alcalde que en el mateix Decret d’Alcaldia consta el romanent de tresoreria de 
l’any 2017 amb relació del 2018.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

6. APROVACIÓ SI ESCAU, RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL APROVACIÓ CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  INTERADMINISTRATIVA  PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL  PROGRAMA 
ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2018 (EXP. 2019/146)

El secretari dóna lectura del següent:

Per acord del  Ple ordinari celebrat el  passat dia 24/01/2019 es va aprovar entre d’altres el 
conveni de col·laboració interadministratiu per a l’execució del Programa Enfeina’t Convocatòria 
2018. (Exp. 146/2019) essent la part dispositiva el següent:

Primer.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  pel  programa  ENFEINA’T  en  el  marc  de  la  
convocatòria 2018 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el text del qual s'incorpora  
com a annex al present acord.

Segon. Facultar a l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en representació d’aquest  
Ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’ article 21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el conveni interadministratiu entre el  
Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta per nom "Conveni de  
col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa ENFEINA’T convocatòria 2018".

Tercer. Autoritzar i  ordenar la despesa màxima de 4.787,08 € que de la signatura d’aquest  
conveni  se'n  deriva  per  les  arques municipals,  a  càrrec  de l’aplicació  pressupostària  2410  
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14300.

Quart. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

Una  vegada  revisat  l’expedient  consta  un  error  material  corresponent  a  l’aplicació 
pressupostària a on diu 2410.14300 ha de ser 2410.46500.

Article  109.2  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  publiques  (Revocació  d’actes  i  rectificació  d’errors)  ,  manifesta  que  les 
administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes

Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Únic.- Aprovar la modificació de l’error material corresponent a l’aplicació pressupostària a on 
diu  2410.14300  ha  de  ser  2410.46500  conveni  de  col·laboració  interadministratiu  per  a 
l’execució del Programa Enfeina’t Convocatòria 2018 amb els termes establerts Article 109.2 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
publiques (Revocació d’actes i rectificació d’errors).

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

Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

7.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  RECTIFICACIÓ  ERROR  MATERIAL  DE  RATIFICACIÓ  DE 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 10/04/2019 
D¡APROVACIÓ  EL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  PEL  PROGRAMA  «TREBALL  I 
FORMACIÓ»  EN  EL MARC  DE  LA CONVOCATÒRIA 2018  QUE  PROMOU  EL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (EXP. 2019/5)

El secretari dóna lectura del següent:

Per acord del  Ple ordinari celebrat el  passat dia 24/01/2019 es va aprovar entre d’altres la 
ratificació  de  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  celebrada  el  dia  10/01/2019 
 d’aprovació el conveni  de col·laboració pel programa “Treball  i Formació” en el marc de la 
convocatòria 2018 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. (Exp. 5/2019) essent la part 
dispositiva el següent:

Primer.  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10/01/2019  
 d’aprovació  el conveni  de col·laboració pel programa “Treball i Formació” en el marc de la  
convocatòria 2018 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el text del qual s'incorpora  
com a annex al present acord.

Segon. Facultar a l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en representació d’aquest  
Ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’ article 21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el conveni interadministratiu entre el  
Consell Comarcal del
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Baix  Penedès  i  l’Ajuntament  de  Bellvei  que  porta  per  nom  "Conveni  de  col·laboració  
interadministrativa per a l’execució del programa Treball i Formació convocatòria 2018".

Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa màxima de 8.098,05 € que de la signatura d’aquest  
conveni  se'n  deriva  per  les  arques municipals,  a  càrrec  de l’aplicació  pressupostària  2410  
14300.

Quart. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

Sisè. Ratificar  el  conveni  interadministratiu  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès i  
l'Ajuntament de Bellvei que porta per nom "Conveni de col·laboració interadministrativa per a  
l’execució del programa Treball i Formació convocatòria 2018" pel proper Ple que es convoqui.

 Una  vegada  revisat  l’expedient  consta  un  error  material  corresponent  a  l’aplicació 
pressupostària a on diu 2410.14300 ha de ser 2410.46501.

Article  109.2  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  publiques  (Revocació  d’actes  i  rectificació  d’errors)  ,  manifesta  que  les 
administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes

Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Únic.- Aprovar la rectificació de l’error material corresponent a l’aplicació pressupostària a on 
diu 2410.14300 ha de ser 2410.46501 de la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 10/01/2019  d’aprovació  el conveni  de col·laboració pel programa 
“Treball i Formació” en el marc de la convocatòria 2018 que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  (Exp.  5/2019)  d’acord  amb  l’article  109.2  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  publiques  (Revocació  d’actes  i 
rectificació d’errors).

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

Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

8. MOCIÓ PER RECLAMAR UN PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS PER ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA (EXP. 122/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

MOCIÓ PER RECLAMAR UN PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS PELS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA.

Des de fa anys, els ens locals a Catalunya (municipis i comarques), arran de la crisi econòmica 
i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar 
inversions en favor de la societat i el territori. 

 En un estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria 
en funció del número d’habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els 
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és  impossible  realitzar  inversions  o  obres  importants  pel  manteniment  de  serveis  i  
infraestructures destinades al bé comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis 
de població, diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat públic, 
quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una despesa econòmica important. 

La prestació de serveis  i  la  millora  d’infraestructures  i  equipaments són elements clau per 
garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns  
rurals i/o de muntanya. Per això, és bàsic que els ajuntaments i consells comarcals puguin dur  
a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les 
administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i  
cohesió social arreu del país. 

D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de la corporació els següents:

ACORDS:

Primer. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual d’inversions pels  
ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya  (PUOSC),  amb  la  finalitat  de  finançar  obres  i  serveis  d’aquestes  entitats  que 
promoguin la millora de serveis, equipaments o infraestructures municipals. 

Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de la Presidència i al Departament 
de  la  Vicepresidència  i  d'Economia  i  Hisenda,  al  Parlament  de  Catalunya,  als  grups 
parlamentaris, als municipis de la comarca, i a la resta dels Consells Comarcals de Catalunya.

Els Regidors del PDeCAT s’adhereixen a aquesta Moció.

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

Vots  a  favor: 11 corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
 
Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la moció per unanimitat.

9. MOCIÓ EN RELACIÓ AL PACTE PEL PENEDÈS MARÍTIM (EXP. 122/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

MOCIÓ EN RELACIÓ AL PACTE PEL PENEDÈS MARÍTIM.  

A les comarques del Penedès ha estat motiu de preocupació històrica  els efectes i impacte de 
l’autopista  C-32  sud  (Pau  Casals)  que  comunica  el  Barcelonès  amb  les  comarques  de 
Tarragona per la costa. 
 
El Consell Comarcal del Garraf amb el recolzament de la Diputació de Barcelona – Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local – va fer encàrrec de l’estudi de competitivitat per efecte del 
peatge C-32 a l’abril del 2017. Era fruit d’acord del Consell d’alcaldies celebrat el mes de febrer 
de 2017 i, es va plantejar que l’àmbit d’estudi  fos en els territoris amb afectació directe de 
l’autopista C-32 sud. En concret, les comarques del Garraf i del Baix Penedès.

L’estudi responia a la voluntat dels ajuntaments i de les entitats del teixit econòmic i social de la 
comarca de conèixer els efectes i impactes dels peatges de la C-32 a les economies territorials 
del Garraf i del Baix Penedès. Vol  assenyalar, així mateix,  els impactes positius i negatius que 
suposen els  peatges de l’autopista en el  desenvolupament i  l’ocupació d’empreses, i  en la 
competitivitat i  atracció de possibles activitats interessades en el territori. També persegueix 
determinar  el  valor  òptim  del  cost  del  peatge  que  seria  suportable  per  a  les  activitats  

 



 
Ajuntament de Bellvei

econòmiques implantades, i comparar la pèrdua de competitivitat en relació a altres territoris 
amb infraestructures similars. És un document amb una síntesi  prepositiva per tal de poder 
disposar d’elements pel debat i possibles vies de cooperació entre tots els actors implicats en la 
gestió de les infraestructures i la mobilitat .

L’estudi ha estat denominat  “Anàlisi dels efectes dels peatges  de la C-32 autopista Pau Casals 
a les economies territorials” i  va ser  presentat  en data de setembre de 2018 desprès d’un 
procés de diagnosi i treball participatiu amb la participació dels  ajuntaments de la comarca , els 
agents econòmics  i  socials, empreses i  les entitats  i  associacions  representatives  del  baix 
Penedès i Garraf especialment implicades en el treball per a la millora de la mobilitat .

Al gener del 2019 els peatges de l’autopista la  Generalitat de Catalunya ha apujat els preus 
dels  peatges  de les seves autopistes un 2,2%, superant  l’increment  de l’1,67% de IPC de 
Catalunya afectant de manera especial  l’autopista de la C32. 

El passat 16 de gener alcaldes i  alcaldesses i regidors i regidores  dels ajuntaments del Garraf 
i del Baix Penedès, convocats per els  consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès,  es 
van aplegar a la ciutat de El Vendrell amb la finalitat de plantejar una plataforma institucional   
amb la  finalitat de cercar solucions per a la situació de la mobilitat pel Penedès Marítim, fent 
intermediació  amb les  administracions  superiors  que tenen  competències  i  pressupost  per 
aplicar solucions efectives a favor de la ciutadania dels nostres territoris. 

La plataforma ha quedat denominada  com a Pacte pel Penedès Marítim, integrada inicialment 
pels consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès i oberta a tots els municipis  que s’hi 
vulguin integrar.

A la reunió de treball  del passat 16 de gener de 2019 es va acordar que es compartiria el  
document signat - amb les modificacions posteriors -  que consta tot seguit,  a la globalitat dels 
ajuntaments del Penedès:

“La  mobilitat  és  per  la  vegueria  del  Penedès  un  element  essencial  en les  seves  relacions 
socials i econòmiques. Ha estat històricament un territori cruïlla per a les grans infraestructures 
que  han  vertebrat  el  país,  des  de  la  xarxa  de  camins  a  les  autopistes  i  el  ferrocarril.  La 
implantació d’aquestes xarxes a les nostres comarques ha estat clau per al desenvolupament  
de Catalunya ja que aquests territoris han exercit un paper de corredors de comunicacions i de 
transport d’importància estratègica; de doble frontissa entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
la de Tarragona i entre l’arc litoral central i la Catalunya interior fins a la resta de la península.

Però  tot  i  disposar  de  tot  aquest  potencial  d’infraestructures,  sovint,  s’han  planificat  més 
pensant  com  un  territori  de  pas  que  no  en  la  unitat  geogràfica,  econòmica  i  social  que 
representa el Penedès i dels més de 470.000 habitants que hi viuen i/o treballen. Aquestes  
infraestructures avui, no estan plenament al seu servei i a les capacitats i potencialitats que 
tenen les quatre comarques del Penedès, a on la mobilitat i el transport ha de ser un punt de  
vertebració.

La reivindicació d’unes millors infraestructures i al servei del conjunt del Penedès no és nova. 
Ens podem remuntar en el passat al Pacte de Sant Martí i als estudis desenvolupats per a la  
millora de les infraestructures, si bé que en un context ben diferent tant de la planificació com 
també del propi concepte de la mobilitat, o a l’aliança i el treball en altres moments. 

Aquesta  tampoc  és  una  reivindicació  que  sigui  patrimoni  de ningú:  al  llarg  dels  anys,  les  
successives administracions locals i  comarcals, entitats socials i  empresarials, associacions, 
plataformes i ciutadania a títol particular han treballat per situar-ho a les agendes polítiques de 
les administracions responsables. A tothom, cal reconèixer el camí fet. 

Però  l’any  2018 finalitza  amb una  molt  mala  notícia  per  les  comarques  del  Garraf  i  Baix  
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Penedès. La Generalitat de Catalunya ha apujat els preus dels peatges de les seves autopistes 
un 2,2%, superant l’increment de l’1,67% de IPC de Catalunya, i que al nostre territori afecta  
l’autopista de la C32.

Anar  i  tornar  a  Barcelona  i  la  seva  Àrea  Metropolitana  costa  22,14  €  des  de  la  barrera  
Cubelles-Cunit. L’alternativa a pagar això és fer servir la C31, una veritable travessia que passa 
per molts dels nuclis urbans del  Penedès Marítim, amb la velocitat i  risc d’accidents propis  
d’aquesta mena de vies totalment urbanes. Tampoc és una alternativa continuar per l’antiga 
carretera de les Costes, una via paisatgística i que resulta evident que el ple segle XXI no es 
pugui considerar mínimament una via de comunicació raonable per unir la nostra vegueria amb 
la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana. Les polítiques de mobilitat ens penalitzen 
en aquestes dues comarques des de fa molts anys.

 L’alternativa del transport públic, tampoc és gens competitiva en termes de costos, atès que la 
zonificació de l’ATM de Barcelona ens penalitza igual o més que el preu de les autopistes, i les 
freqüències no són les desitjades per la gent del territori, i que puguin ser una alternativa a 
agafar el vehicle privat, a això hi hem d’afegir un servei ferroviari amb mancances des de fa 
anys, acumulant la línia de la costa continus retards, avaries i manca d’inversió en seguretat i  
qualitat d’un servei públic en una de les línies de rodalies més utilitzades.

Malgrat  les  esperançadores  notícies  que,  a  meitats  de  l’any  2017,  el  Conseller  Rull  feia 
públiques sobre la implantació de la vinyeta just a l’inici de l’any 2019, la realitat actual és que  
la Generalitat de Catalunya no expressa tenir cap tipus de proposta sobre de la taula pel que fa 
a la carretera C31 i, en general, sobre una política de mobilitat clara per aquest territori.

Creiem que la situació no pot demorar-se indefinidament, perdent aquestes comarques cada 
vegada més competitivitat  i  romanent  com un simple passadís estret  entre les dues àrees  
metropolitanes més importants dels país. No cal reiterar per coneguda la situació del Garraf i 
del Baix Penedès en el llistat de comarques pel PIB. La renda disponible de la nostra ciutadania 
és les darreres de Catalunya i ho és de manera continuada. La mobilitat, a banda d’un dret  
personal de segona generació, és un dels elements clau per fer que les coses comencin a ser 
d’una altra manera.

És per això, i atès l’antecedent positiu que ha suposat la constitució del Pacte de Berà per a 
cercar solucions a la situació de la N340 al seu pas pel Tarragonès i Baix Penedès, que des  
dels consells comarcals dels Garraf i Baix Penedès, i amb els municipis afectats per aquesta  
carretera C31, i com a mostra la unitat del territori per assolir beneficis per a tota la ciutadania,  
es proposa:

Primer. Constituir una plataforma institucional - amb la  finalitat de cercar solucions per a la 
situació  de  la  mobilitat  pel  Penedès  Marítim,  fent  intermediació  amb  les  administracions 
superiors que tenen  competències i pressupost per aplicar solucions efectives a favor de la 
ciutadania dels nostres territoris - . Aquesta plataforma tindrà com a  denominació de Pacte pel 
Penedès Marítim, integrada inicialment pels consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès i  
oberta a tots els municipis de les dues comarques que desitgin integrar-s’hi.

Segon. Les institucions que desitgin formar-ne part estaran representades per mitjà dels seus 
presidents i presidentes, alcaldes i alcaldesses, sense caràcter partidari i amb la única finalitat 
de fer sentir la veu del  territori  i  cercar solucions efectives. En cap cas aquesta plataforma 
pretén substituir la interlocució o representativitat de les administracions que la integren, sinó 
potenciar-la des de la imatge d’unitat dels actors del territori compromesos amb uns objectius 
comuns.

Tercer.  Fer  públic  davant  de  la  ciutadania  la  voluntat  de  constituir  aquesta  plataforma  i 
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presentar-se davant el Parlament de Catalunya, el departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona com a 
element facilitador de les solucions de mobilitat pel Penedès.

Cinquè. Instar per tal que de forma immediata, es creï un règim transitori específic per a la 
C-32, amb descomptes especials pels residents d’acord amb el que es produeix en d’altres 
punts del nostre país, mentre es treballa en una solució definitiva que acabi amb el greuge que 
està patint el Penedès Marítim a l’àmbit de la mobilitat.

 
Baix Penedès – Garraf . Gener de 2019 “ 

D’acord amb els antecedents i motius  expressats anteriorment i, així mateix, d’acord amb el 
text/manifest del Pacte del Penedès es proposa al Ple de la corporació els següents:

ACORDS:

PRIMER.- Adherir-se al Pacte del Penedès Marítim d’acord amb el Manifest que es contempla 
en aquesta Moció.

SEGON.- Recolzar les iniciatives que queden expressades en el Pacte del Penedès.

TERCER.- Fer trasllat de l’acord als ajuntaments de la comarca, a les institucions comarcals, a 
les  Associacions  Municipalistes, als grups Parlamentaris amb representació al Parlament de 
Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.»

Els Regidors del PDeCAT s’adhereixen a aquesta Moció.

L’Alcalde dóna explicació sobre el contingut d’aquesta  Moció

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet a votació la proposta amb la  
modificació establerta en el paràgraf anterior, amb el següent resultat:
 
Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

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

ASSUMPTES URGENTS

D’acord amb el que disposa els articles 47 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 103.3  
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Tots els membres del Ple consideren urgent tractar la següent proposta: 

Exp. 114/2019 Expedient de modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

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

S’aprova per majoria absoluta la urgència d’incloure aquest punt en l’ordre del dia

114/2019 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE 
CRÈDIT.
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FETS
 
1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit 
mitjançant:
 
a) Crèdit extraordinari

 

Despesa 1: Reparació ascensor Centre Cívic La Muga. Canvi quadre elèctric.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3332 62301 7.393,10 € 7.393,10 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 7.393,10 €

 

Despesa 2: Retirada de vehicle a la via pública.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 1530 22701 84,70 € 84,70 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 84,70 €

 

Despesa 3: Intervenció recurs contenciós administratiu.
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# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 22604 5.445,00 € 5.445,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 5.445,00 €

 

Despesa 4: Quota anual 2019 Consorci LOCALRET.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 46601 256,58 € 256,58 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 256,58 €

 

Despesa 5: Altres despeses diverses. Festa de la Gent Gran.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 2310 22699 3.400,00 € 3.400,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:
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# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Minoració 
partida

9120 22699 8.500,00 € 3.400,00 € 5.100,00 €

 

Despesa 6: Protecció Civil.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 1350 22104 Vestuari 1.200,00 € 1.200,00 €

2 1350 23020 Dietes 500,00 € 500,00 €

3 1350 22606 Formació 800,00 € 800,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa partida 3340 48010 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00

 

Despesa 7: Envans mòbils Centre Cívic La Patronal.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3330 62200 14.328,18  € 14.328,18 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 14.328,18 €
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Despesa 8: Mobiliari Centre Cívic La Patronal.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3330 62500 2.500,00 € 2.500,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 2.500,00 €

 

Despesa 9: Destructores elèctriques Ajuntament.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 62300 805,00 € 805,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 805,00 €

 

Despesa 10: Curs anglès Llar d’Infants Els Cargolins.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3211 22606 3.000,00 € 3.000,00 €
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El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 3.000,00 €

 

b) Suplement de crèdit

 

Despesa 1: Mobiliari edifici Ajuntament.

 

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
suplement de 

crèdit

Crèdit 
definitius

1 9200 62500 1.000,00 € 1.875,80 € 2.875,80 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 1.875,80 €

 

Despesa 2: Desfibril·ladors.

 

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import  suplement 
de crèdit

Crèdit 
definitius

1 3330 62300 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 €

2 3420 62300 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 €

 

 

 

El finançament de la despesa serà el següent:
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# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 4.000,00 €

 

Despesa 3: Enoturisme.

 

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import suplement 
de crèdit

Crèdit 
definitius

1 4320 48000 150,00 300,00 € 450,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 300,00 €

 

2. L’alcalde ha resol 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. La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.

4. L’interventor ha emès informe 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  
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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. 

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 
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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.

 

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació els següents acords:

 

Primer.  Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del 
present exercici d’acord amb el següent detall:

a) Crèdit extraordinari

 

Despesa 1: Reparació ascensor Centre Cívic La Muga. Canvi quadre elèctric.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3332 62301 7.393,10 € 7.393,10 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 7.393,10 €

 

Despesa 2: Retirada de vehicle a la via pública.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 1530 22701 84,70 € 84,70 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:
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# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 84,70 €

 

Despesa 3: Intervenció recurs contenciós administratiu.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 22604 5.445,00 € 5.445,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 5.445,00 €

 

Despesa 4: Quota anual 2019 Consorci LOCALRET.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 46601 256,58 € 256,58 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 Romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses generals ajustat

870.00 256,58 €

 

Despesa 5: Altres despeses diverses. Festa de la Gent Gran.

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 2310 22699 3.400,00 € 3.400,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Minoració 
partida

9120 22699 8.500,00 € 3.400,00 € 5.100,00 €

 

Despesa 6: Protecció Civil.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 1350 22104 Vestuari 1.200,00 € 1.200,00 €

2 1350 23020 Dietes 500,00 € 500,00 €

3 1350 22606 Formació 800,00 € 800,00 €

 

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

 

# Tipus de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
finançament

Previsions 
definitives

1 Baixa partida 3340 48010 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00

 

Despesa 7: Envans mòbils Centre Cívic La Patronal.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3330 62200 14.328,18  € 14.328,18 €
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El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 14.328,18 €

 

Despesa 8: Mobiliari Centre Cívic La Patronal.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3330 62500 2.500,00 € 2.500,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 2.500,00 €

 

Despesa 9: Destructores elèctriques Ajuntament.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 9200 62300 805,00 € 805,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament
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1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 805,00 €

 

Despesa 10: Curs anglès Llar d’Infants Els Cargolins.

 

# Aplicació pressupostària Import crèdit 
extraordinari

Crèdit definitius

1 3211 22606 3.000,00 € 3.000,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 3.000,00 €

 

b) Suplement de crèdit

 

Despesa 1: Mobiliari edifici Ajuntament.

 

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import 
suplement de 

crèdit

Crèdit 
definitius

1 9200 62500 1.000,00 € 1.875,80 € 2.875,80 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 1.875,80 €

 

Despesa 2: Desfibril·ladors.

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import  suplement 
de crèdit

Crèdit 
definitius

1 3330 62300 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 €

2 3420 62300 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 4.000,00 €

 

Despesa 3: Enoturisme.

 

# Aplicació 
pressupostària

Crèdit inicial Import suplement 
de crèdit

Crèdit 
definitius

1 4320 48000 150,00 300,00 € 450,00 €

 

El finançament de la despesa serà el següent:

 

# Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import finançament

1 Romanent de tresoreria per 
a despeses generals ajustat

870.00 300,00 €

 

Segon.  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. 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. 

Tercer.  Donar  compte  d’aquest  acord  a  la  unitat  d’Intervenció  per  a  fer  les  oportunes 
anotacions i assentaments.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, hi ha una despesa de recurs contenciós 
administratiu, això que és?

Contesta el Sr. Alcalde dient que, de les despeses advocats contenciós administratiu del camp 
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de golf que correspon la segona meitat.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, el Centre Cívic la Patronal que són els 
envants, els separadors de 14.000 euros, a està els plens que son dos separadors

Contesta el Sr. Alcalde dient que si, són els separadors que estan en aquest Centre Civic.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que els 2.500 euros al Centre Cívic La Muga 
que s’ha de comprar?.

Contesta el Sr. Alcalde dient que, son mobiliaris sobretot les cortines.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient despeses mobiliari Ajuntament 2.800 euros  
definitius.

Manifesta l’alcalde que és el mobiliari de la primera planta

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, dels desfibril·ladors es passa de 1.500 a 
3.500 euros que passa?

Contesta el Sr. Alcalde dient que, es tracta de posar un altre tipus de desfibril·ladors

Manifesta el  Sr.  José Agustín Huerta dient  que,  això està molt  bé,  m’agrada un resum del 
romanent de tresoreria

Manifesta el Secretaria que són aproximadament de 39.000 euros.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, seré molt clar tenir en compte d’on surten els 
diners. En gastem envants, cortines, mobles. No tinc clar aquesta numeros tenint en compte el 
vam aprovar a l’anterior sessió plenaria.

Pren la paraula el Sr. Gerard colet dient que, són dos conceptes diferents. L’Ajuntament de 
Bellvei té diners, hi ha molt i es paga a travès del romanent de tresoreria. Tenim un superavit de 
136.000 i tenint cash-flow.

Contesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que  hem tancat  al  2017  uns  900.000   2018  a 
600.000. i la setmana a quan es va agafar els 126.000 euros.

Manifesta  el  Sr.  Gerard Colet,  que el  romanent  de tresoreria  és  important  i  no deixarà de 
créixer. El pressupost no es tot realment, es fan inversions hi ha diners que no es poden gastar  
i fins no es canviïn les normes es pot passar. L’Ajuntament de Bellvei podria pujar amb diners  
però no pot i hi ha un límit que posa l’Estat, estem 500.000 a 600.000 euros de tresoreria; l’únic  
problema està en el Pla Econòmic financer que s’ha de fer

Manifesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que  l’única  cosa  bona  es  que  no  s’han  pujat  
impostos. Serà molt difícil mantenir aquesta línia tenien en compte el que s’ha esta gastant, 
s’haurà de pagar alguna de manera pujar els impostos perquè no s’ha fet bé.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell, dient que no estic d’acord que no s’hagi fet bé; tenint de  
tresoreria  el  deute  es  baix.  El  que  hi  ha  ès  que  no  s’ha  pujat  impostos  per  inversions. 
L’Ajuntament no està malament, que s’han fet malament no estic malament, tenim solvència. 
Modificacions de crèdit s’han de fer, no hi ha augment impostos en aquesta legislatura.

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que entenc la teva postura, els números són el que 
són, s’ha pujat la regla de la despesa del límit en un 12%, s’ha passat no es correcte.
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Respon la Sra. Nuria Güell dient que, estic parlant en diners. S’ha de fer d’una manera diferent. 
Hi han despeses que no estaven previstes; no s’han pujat impostos. Tenim romanent i deute es 
baix, entre tots podríem fer d’altre manera des del govern i des de l’oposició.

Insisteix el Sr. José Agustín Huerta, que votare en contra que algú m’expliqui com es pagarà tot 
això.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, el deute viu és d’un 15%, es pot endeutar el 110%, és  
paga en un promig del 7,5%  i que l’Ajuntament és solvent.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet a votació la proposta amb la  
modificació establerta en el paràgraf anterior, amb el següent resultat:
 
Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC)
Abstencions: 0
Vots en contra:  4 corresponents al grup polític municipal del PDeCAT

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

10. PRECS I PREGUNTES

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre  la  seu  de  l’Ajuntament  que  està  tancat   s’ha  demanat  un  pressupost  que  costaria 
l’arranjament del sostre?

Respon l’Alcalde que no 

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, no hi ha res? Ho deixarem caure?

Respon l’Alcalde dient que, a part del sostre nou s’ha de fer una divisió nova de tot l’Ajuntament  
i amb els serveis administratius i serveis tècnics. S’ha de fer poc a poc

Manifesta el Sr. José Augstín Huerta dient que s’ha demanat quins són els costos dels trasllats i  
encara no tenim resposta, de les despeses del menjar-catering de la Gent Gran.

Manifesta el Sr. Alcalde que la resposta s’ha retrassat amb el trasllat de l’Ajuntament, hi ha 
feines urgents.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que, fa més d’un mes que no tenim resposta no es 
excusa.

Manifesta  la  Sra  Núria  Güell  dient  que,  no  entenc  de  la  pregunta  de  les  despeses 
menjar-càtering de la Gent Gran

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient que si l’empresa que es va contractar aquest serveis  
està autoritzada-homologada per fer aquest tipus de menjar de catering?

En aquest moment es duu a terme un debat entre la Sra. Nuria Güell, el Sr. Alcalde, el Sr. José  
Agustín Huerta sobre la homologació de l’empresa de càtering i dels pressupostos presentats.

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les vint 
hores, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels acords  
adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes oficial, en 
compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

 Com secretari de la corporació en dono fe.

 

 L’alcalde,                                                            El secretari interventor 
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