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 A Bellvei, quan són les dinou hores 
del dia 24 de novembre de 2015, 
es reuneixen a la Sala de Plens de 
la Casa Consistorial els regidors 
que tot seguit es relacionen; amb 
l’objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària per a la que han 
estat oportunament convocats en 
dia i hora i sota la Presidència de 
l’alcalde  Sr. Fèlix Sans Mañé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assisteix el Ple el secretari de la Corporació, Francesc Pros Francesch, que dóna 
fe de l’acta. 

 
 
Obert l’acte per l’alcaldia presidència es passa a tractar el següent:  
 
ORDRE DEL DIA 
 
Primer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del passat 27 
d’octubre de 2015 i la sessió extraordinària urgent de 5 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
Tercer.- Aprovació si escau, Ratificació si escau, del protocol regulador de les 
mesures contra la pobresa energètica i vulnerabilitat energètica. (2015/309) 
 
Quart.- Aprovació provisional si escau, de la Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Bellvei referent als usos generals i dels sectors 8, 13, 10, 11 i 
12. (Exp. 2013/716). 
 
Cinquè. Sorteig de les meses electorals de les Eleccions Generals del 20 de 
desembre de 2015. (2015/897) 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ext raordinària del passat 27 
d’octubre de 2015 i la sessió extraordinària urgent  de 5 de novembre de 2015. 
 
Les actes de les sessions anterior han estat trameses a tots els membres de la 
Corporació, l’alcalde demana si hi ha alguna objecció sobre les mateixes. 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé 
 
Regidors assistents: 
- Sra. Eva Gómez López 
- Sr. Gerard Colet Mañé 
- Sr. Rafael Díaz Gómez 
- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  
- Sra. Núria Güell del Campo  
- Sra. Mònica Sebé Rodríguez  
- Sr. Valentín González Garcia 
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  
- Sra. Mercedes Martín Navarro 
- Sra. Ingrid Salas Batet 
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch 
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No produint-se debat sobre el tema, l’acta de la sessió anterior tal i com s’ha 
transcrit; es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: set, dels grups municipals de +Bellvei i PSC, els dels senyors/es 
Sans, Martín, Gómez, Granado, Díaz, Colet, Güell.  
Vots en contra: cap. 
Abstencions: quatre, del grup municipal de CIU, Senyors/es Sebé, Huerta, 
González i Salas. 
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
L’acta degudament rectificada s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del 27 
d’octubre de 2015 fins a la convocatòria de sessió extraordinària a tots els 
membres de la Corporació. 
 
Els decrets són: 
 

DATA Nº DECRET ASSUMPTE 

30/10/2015 110.2015 COMUNICACIO ASSIGNACIO PROPAGANDA I CAMPANYA ELECTORAL 

ELECCIONS GENERALS 2015  

02/11/2015 111.2015 CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 03/11/2015. AMB EL 25% DE CIU 

02/11/2015 112.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5/11/2015 

10/11/2015 113.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12/11/2015 

16/11/2015 114.2015 CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DE 19/11/2015 

17/11/2015 115.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19/11/2015 

18/11/2015 116.2015 SUBSTITUCIO BAIXA PER INTERVENCIO QUIRURGICA MONTSE COLET 

19/11/2015 117.2015 CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 24/11/2015 

 
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 
Tot seguit i abans d'iniciar el debat de diferents punt de l'ordre del dia inclosos 
en aquesta sessió, l'alcalde proposa a tots els grups municipals de fer un minut 
de silenci, com inici de la campanya "No més violència de gènere" que es durà 
a terme per tot el dia 25 de novembre de 2.015. 
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Tots els membres de la corporació es mostren favorables a l'acte i fan un minut 
de silenci. 
 
 
3.- Ratificació si escau, del protocol regulador de  les mesures contra la 
pobresa energètica i vulnerabilitat energètica. (20 15/309) 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
19 de novembre de 2015 i que textualment diu: 
 
“ Per part de l'empresa Sorea durant el mes de març de 2015 es va iniciar els 
tràmits per tal de signar junt amb l'Ajuntament de Bellvei un protocol regulador 
de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica. 
 
En data 30 d'abril de 2015 es va acordar per Junta de Govern Local l'aprovació 
inicial del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la 
vulnerabilitat econòmica, que literalment diu: 
 
"2015/309 Protocol regulador de mesures contra la po bresa energètica i la 
vulnerabilitat econòmica. SOREA  
 
Rebut a l’ Ajuntament l'esborrany del protocol regulador de mesures conta la 
pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i 
Sorea, que literalment diu: 
 

" PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA 

 
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen 
al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d'electricitat, 
gas o aigua s'hagin convertit en una despesa difícil o impossible d'afrontar, 
donant lloc al que s'ha convingut en denominar pobresa energètica. 
 
És innegable que hi ha situacions d'impagament d'una factura que són un indici 
rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica 
desfavorable i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça 
important per detectar nous casos o per evitar la cronificació dels existents.   
 
L'Ajuntament de Bellvei és sensible a la realitat descrita anteriorment, i 
conjuntament amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als 
problemes dels ciutadans derivats del pagament de la factura de l'aigua, en el 
benentès que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones. 
 
En aquest sentit, Sorea, com a empresa subministradora de l'aigua a Bellvei, 
ha vingut adaptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i 
prevenció de situacions susceptibles de ser tractades com a pobresa 
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energètica, i en la identificació de persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 
 
Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de 
modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de 
consum, s'ha fixat un conjunt de mesures per atendre els casos de pobresa 
energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
Doncs bé, en aquesta línia, l'Ajuntament de Bellvei i Sorea, amb la voluntat 
compartida de fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les 
situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d'aigua a totes 
aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat 
econòmica, han decidit formalitzar aquest protocol d'actuació, en el que es 
regulen les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa 
energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d'atendre, 
dins el termini previst, les factures per al consum d'aigua, i evitar que es portin 
a terme talls de subministrament. 
 
Queden fora d'aquest protocol els usuaris que no es trobin en situació de 
pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, als quals se'ls continuarà 
aplicant el Reglament del Servei, pel que fa referència al procediment a seguir 
davant d'impagament dels rebuts de l'aigua, i suspensió del subministrament. 
 

Protocol 
 

 1.) Informació sobre tarifes socials i altres ajut s 
 
L'Ajuntament de Bellvei i Sorea treballaran conjuntament per poder tenir tarifes 
socials i d'altres ajuts per fer front a la pobresa energètica. Així com poder 
disposar d'un Fons de Solidaritat per cobrir les factures d'aigua de les famílies 
vulnerables segons avaluació prèvia de l'Ajuntament. 
 
En tot cas, a la pàgina web de Sorea i a les seves oficines d'atenció al client, es 
disposa d'informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles 
bonificacions, o qualsevol altre ajuda econòmica. 
 
El personal d'atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles 
solucions i els ajudarà en la seva tramitació. 
 
 2.) Impagament de rebuts 
 
Quan un usuari, titular d'una pòlissa  de subministrament d'aigua, es troba en 
una situació econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del 
seu rebut de l'aigua, es pot dirigir a la companyia subministradora, als Serveis 
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Socials de l'Ajuntament, o pot deixar el rebut pendent de pagament i, per tant, 
ser susceptible de suspensió del subministrament. 
 
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol 
d'actuació serà el següent: 
 
 a) L'usuari es dirigeix a la companyia subministradora: 
   
Sorea l'informarà de totes les possibilitats d'obtenir algun tipus d'ajut econòmic 
o descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa d'aigua i de cànon, 
tarifa social, etc., i l'indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir 
per poder gaudir-ne. 
 
Davant casos d'impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d'aigua, Sorea 
remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva 
situació. 
 
Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d'aigua, Sorea 
remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva 
situació. 
 
Si l'usuari aporta un informe dels Serveis Socials on s'acredita que es troba en 
una situació de vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per 
registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament es 
suspendran les possibles accions de tall d'aigua que poguessin estar previstes i 
s'identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de suspensió del 
subministrament. 
 
Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la seva situació de 
vulnerabilitat econòmica, la qual serà revisada pels Serveis Socials en el 
període establert per la normativa vigent, o el que es fixi en el present Protocol, 
en cas de ser superior. 
 
 b) L'usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament: 
 
Els Serveis Socials informaran a l'usuari de les bonificacions i descomptes que 
pot gaudir per família nombrosa, o per tarifa social en cada concepte de la 
factura d'aigua. Així mateix, l'ajudarà en la tramitació dels ajuts que, a tal 
efecte, li puguin correspondre. 
 
D'altra banda, i en el supòsit que així s'hagués constituït, també es valorarà si 
l'usuari es pot integrar en el Fons Social de la companyia, en cas d'existir, o en 
una partida de l'Ajuntament que s'hagués previst per aquesta finalitat. 
 
L'Ajuntament comunicarà a Sorea amb la màxima celeritat possible, els casos 
que consideri vulnerables i que està atenent, per tal que Sorea els identifiqui, i 
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no porti a terme cap suspensió de subministrament d'aigua, mentre persisteixi 
aquesta situació de vulnerabilitat econòmica. 
 
 c) Si l'usuari deixa de pagar les factures: 
 
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea 
sol·licitant el pagament, i se li informarà de l'existència d'ajudes aprovades per 
fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari, llevat que l'usuari 
hagués facilitat una adreça de correu electrònic, supòsit en que s'utilitzarà 
aquesta via de comunicació preferentment. 
 
Tractant-se d'un subministrament de tipus domèstic, Sorea no realitzarà un tall 
d'aigua fins que hagi com a mínim dos rebuts pendents de pagament, és a dir, 
l'acumulació de 6 mesos de consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han 
estat pagades al menys les dues factures posteriors, sempre d'acord al Codi de 
Consum de Catalunya. 
 
Si l'usuari aporta un informe del Serveis Socials on s'acrediti que es troba en 
una situació de vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per 
registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament es 
suspendran les possibles accions de tall d'aigua que poguessin estar previstes i 
s'identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de suspensió de 
subministrament. 
 
Si no es dóna el supòsit anterior, i es compleixen les condicions per fer un tall 
de subministrament, Sorea prosseguirà amb el procediment previst al 
Reglament del Servei. 
 
En cas que alguna de les pòlisses identificades com en situació de 
vulnerabilitat econòmica tingués un deute superior a dos rebuts, es comunicarà 
a l'Ajuntament de forma clarament diferenciada per tal que aquest decideixi 
com s'ha de procedir en cada cas. 
 
 3.) Canvis de nom 
 
En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per 
tant, des de Serveis Socials no s'hagi pogut detectar que el seu habitatge té 
rebuts pendents de pagament, amb la possibilitat que es suspengui el 
subministrament d'aigua o, fins i tot, que ja s'hagi suspès, en el moment que els 
Serveis Socials ho comuniquin a Sorea, aquesta procedirà a restablir el 
subministrament immediatament i sense cost per l'usuari. 
 
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, 
igualment, sense cap cost per l'usuari, des de 2014 tots els canvis de nom son 
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gratuïts. Caldrà però que l'usuari acrediti el dret d'us de l'habitatge, en els 
termes establerts el Reglament del Servei. 
 
 4.) Habitatges ocupats (opcional) 
 
En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea procedirà, d'acord al 
Reglament del Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina. 
 
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que ha ocupat 
l'habitatge sense tenir-ne cap dret d'ús i, en conseqüència, no poden fer una 
contractació del servei, es dirigirà a aquests ocupants cap a l'Ajuntament per tal 
que aquest analitzi el cas. 
 
Si l'Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per aquestes 
persones, fins que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per 
escrit a Sorea. 
 
En aquests supòsits Sorea emetrà un contracte provisional que inclourà la 
clàusula següent: 
 
"Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present 
contracte es formalitza a petició expressa de l'Ajuntament del municipi per tal 
que els ocupants de l'habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques 
d'aigua cobertes. Aquest contracte té caràcter provisional i extraordinari i podrà 
ser resolt unilateralment pel gestor del servei municipal d'abastament d'aigua a 
petició formal de l'Ajuntament." 
 
Sorea un cop feta la contractació ho comunicarà a l'Ajuntament per escrit. 
 
Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l'Ajuntament 
i, per tant, al seu càrrec, en cas d'impagament dels corresponents rebuts 
d'aigua serà d'aplicació el Reglament del Servei, o bé l'establert en el present 
Protocol, si aquestes persones es trobessin en una situació de pobresa 
energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
 5.) Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament 
 
Els casos que, en virtut d'aquest Protocol, s'hagin identificat com a vulnerables, 
seran revisats pels Serveis Socials en un termini no inferior a 6 mesos a 
comptar de la seva declaració, per tal de verificar que es mantingui aquesta 
situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si, en el seu defecte, s'ha de canviar 
el tractament donat a l'usuari. 
 
Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Sorea, 
ambdues parts designaran un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i 
adreça de correu electrònic de contacte. 
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 6.) Vigència 
 
Aquest protocol té un vigència d'un any a comptar des de la seva signatura i 
arribat al seu termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat 
que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos al seu 
venciment o al venciment de qualsevol de les pròrrogues. 
 
Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar 
contradictòria a la normativa vigent que sigui d'aplicació, quedarà 
automàticament anul·lada i sense efecte, havent de ser objecte de modificació i 
adaptació per les parts. 
 
Igualment, l'Ajuntament de Bellvei i Sorea, es reserven el dret de modificar el 
present protocol si les situacions esdevingudes d'ençà la seva entrada en vigor, 
aconsellessin la necessitat de introduir canvis. 
 
I en prova de conformitat, ho signen per duplicat exemplar a,    Bellvei,  
 
 
Per part de l'Ajuntament de Bellvei   Per part de Sorea" 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER. Aprovar el protocol regulador de mesures conta la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea. 
 
SEGON. Exposició pública durant 30 dies al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, a la web municipal i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament. En cas de 
no presentar-se reclamacions restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. Ratificar pel Ple el protocol regulador de mesures conta la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea, tal 
i com s’ha plantejat. 
 
QUART.  Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en 
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo 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 protocol regulador de mesures conta la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea i 
quants documents seguin necessaris a la seva execució. 
 
La proposta es troba conforma i s'aprova. 
Tot s'aprova per unanimitat." 
 
Transcorregut el termini d'exposició pública i vist que no hi van haver 
al·legacions. 
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Vistos els antecedents, davant la Comissió Informativa, 
 
PROPOSO 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el protocol regulador de mesures conta la 
pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i 
Sorea. 
 
SEGON. Ratificar pel Ple el protocol regulador de mesures conta la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea, tal 
i com s’ha plantejat. 
 
TERCER. Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en 
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo 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 protocol regulador de mesures conta la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea i 
quants documents seguin necessaris a la seva execució. 
 
QUART. Notificar el present acord a l'empresa Sorea i als Serveis Socials del 
Consell Comarcal del Baix Penedès.” 
 
No hi ha debat sobre la proposta i tot seguit es votada pels grups polítics 
presentats a l’acte en format de vot ponderat. 
 
Vots a favor: onze, els del grup municipal de +Bellvei, PSC i Ciu. 
Abstencions:. cap. 
Vots en contra: cap. 
 
La proposta tal com s’ha transcrit es troba conforme per la Comissió 
Informativa i s’aprova per unanimitat.” 
 
 
Obert debat sobre el tema el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta 
manifesta que el seu grup comparteix pràcticament tot el proposat, però pel que 
respecte a la clàusula quatre del protocol referida als habitatges ocupats, 
considera que s'hauria d'especificar millor quins seran els criteris que 
s'aplicaran, per tal de determinar l'oportunitat o inoportunitat de fer un contracte 
provisional d'aigua en el immoble. El regidor fa la consideració de que en funció 
de la decisió que es prengui hi pot haver un greuge pel propietari particular de 
l'immoble. 
L'Alcalde explica que per cada acció que sorgeixi s'aplicarà a la decisió 
municipal el principi de proporcionalitat en un mar de sentit comú per bé de  
l’interès general de la població, i que prendre la decisió, es demanaran els 
informes que siguin pertinents en especial el dels serveis socials, procurant que 
les altes no es produeixin sobre immobles de particular, fet que fins el dia de la 
data no ha succeït ni s'ha demanat. 
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El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, insisteix en que el punt quart  
del document hauria de millorar el seu redactat i en el mateix s'hi hauria 
d'incorporar el fet de que es demanaran els informes socials i tècnics que siguin 
adients. 
L'Alcalde manifesta que troba adequada la proposta del grup municipal de CiU, 
Sr. Huerta. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, demana per què algun tipus 
de contracte s'ha de fer a nom de l'Ajuntament. 
S'informa que en situacions excepcionals i extraordinàries de risc d'exclusió es 
pot arribar al punt de que l'interessat no es pugui identificar de forma correcta, 
en aquest cas l'Ajuntament, prèvies les consideracions pertinents, actuaria de 
substitut de l'interessat. En aquest sentit explica l'Alcalde que en una ocasió va 
ser l'Ajuntament qui va tramitar una cèdula d'habitabilitat d'un particular. També 
explica l'alcalde que el protocol que avui es sotmet al Ple de la Corporació, de 
fet es ve aplicant des de fa dos anys. 
 
No produint-se més debat la proposta tal i com s'ha presentat amb la 
modificació del punt quart tercer paràgraf del protocol on si afegeix "Es 
demanaran els pertinents informes socials i tècnics". es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: set, dels grups municipals de +Bellvei i PSC, els dels senyors/es 
Sans, Martín, Gómez, Díaz, Colet, Granado i del grup municipal del PSC, la 
Sra. Güell.  
Vots en contra: quatre, del grup municipal de CIU, Senyors/es Sebé, Huerta i 
González i Salas. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
Tot s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
4. Aprovació provisional si escau, de la Modificaci ó puntual de les 
Normes Subsidiàries de Bellvei referent als usos ge nerals i dels sectors 8, 
13, 10, 11 i 12. (Exp. 2013/716). 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
19 de novembre de 2015 i que textualment diu: 
 
“ En data 6 de juny del 2014, per encàrrec d’aquest ajuntament, la Sra. Mireia 
Barba Lloret presenta el document “Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries de Bellvei” referent als usos generals i dels sectors 8 i 13, 10, 11 i 
12. 
 
L’objecte d’aquesta modificació és basa en l’actualització de les definicions 
generals dels usos existents, definir altres no descrits específicament, ampliar 
els usos admesos en la Clau E d’equipaments i especificar quin són els usos 
compatibles dels sectors 8 i 13, 10, 11 i 12, sense alterar l’ús principal; 
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l’industrial. 
 
En data 6 de juny del 2014, per provisió d’Alcaldia es demana que s’emeti 
informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la 
modificació d’unes Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
L’informe demanat s’emet per part de la Secretaria el mateix dia 6 de juny del 
2014. 
 
En data 13 de juny del 2014, es demana als Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  que es 
pronunciï sobre la necessitat del tràmit d’avaluació ambiental d’aquesta 
modificació.  
 
En data 2 de setembre del 2014, es rep informe del Departament de Territori i  
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya declarant la no-subjecció a 
avaluació ambiental d’aquesta modificació puntual.  
 
En data 27 de novembre del 2014, previ acord de la Comissió Informativa de 
data 30 d’octubre del 2014, el Ple de la Corporació aprova inicialment el 
projecte de modificació, el sotmet a informació pública i veïnal i demana 
informe als organismes públics i a les companyies subministradores de serveis. 
 
En data 28 d’octubre del 2015, per part de l’Arquitecta Municipal s’emet informe 
sobre el contingut dels informes emesos pels organismes públics a tenir el 
compte per la confecció del document per l’aprovació provisional, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Expedient: 716-2013 
Peticionari: Ajuntament Bellvei 
Assumpte: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
respecte als usos generals i els sectors S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12 
Situació:  municipi de Bellvei i polígons industrials. 
 
INFORME 
 
El 27 de novembre de 2014 es va celebrar el Ple Ordinari on es va prendre entre 
altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Bellvei respecte als usos generals i els sectors S-
8, S-13, S-10, S-11 i S-12 en els termes que consten a l’expedient; obrir un període 
d’exposició al públic durant 45 dies; sol·licitar els informes als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials i concedir audiència als Ajuntaments 
confrontants al municipi de Bellvei, es suprimeix del text el terme adoctrinament. 
 
El 27 d’agost de 2015 s’informa sobre els informes emesos pels diferents 
organismes i Ajuntaments limítrofs i es determinen les prescripcions a incorporar 
en el document mitjançant un text refós que es transcriuen a continuació: 
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El 27 de novembre de 2014 es va celebrar el Ple Ordinari on es va prendre entre 
altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Bellvei respecte als usos generals i els sectors S-
8, S-13, S-10, S-11 i S-12 en els termes que consten a l’expedient; obrir un període 
d’exposició al públic durant 45 dies; sol·licitar els informes als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials i concedir audiència als Ajuntaments 
confrontants al municipi de Bellvei, es suprimeix del text el terme adoctrinament. 
 
Es va acordar sol·licitar informe als organismes següents: 
 
- Informe de transports terrestres-inclou carreteres i ferrocarrils 
- Informe de mobilitat. Direcció general de Transports i Mobilitat. ATM Camp de 

Tarragona 
- Informe Geològic. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
- Agència Catalana d’Aigua 
- Informe d’avaluació ambiental. Oficina territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental/Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre. 
- Informe de residus. Agència de residus de Catalunya. 
- Direcció general de turisme 
- Departament de Benestar Social i Família. Àrea de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres. 
- Departament d’empresa i ocupació. Serveis territorials d’indústria. Direcció 
General de comerç 
- Departament d’agricultura, ramaderia i pesca, alimentació i medi natural 
- Departament de Cultura, patrimoni arquitectònic  
- Departament de Cultura, patrimoni arqueològic 
- Ministeri de ciència i tecnologia. Direcció general de telecomunicacions i 
tecnologies de la informació. 
- Direcció general de Ferrocarrils. Ministeri de Foment. 
- Renfe: ADIF 
- Ministeri de Foment. Demarcació de carreteres de Catalunya 
- Ajuntament de Castellet i la Gornal 
- Sorea 
- Ajuntament de Santa Oliva 
- Ajuntament de l’Arboç 
- Ajuntament de El Vendrell 
- ENDESA 
- Ajuntament de Banyeres del Penedès 
- Ajuntament de Calafell 
 
Transcorregut amb escreix el termini per informar  la modificació puntual, no s’ha 
rebut informe dels organismes següents:  
 
- Informe geològic. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
- Informe de transports terrestres-inclou carreteres i ferrocarrils 
- ENDESA 
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- Ajuntament de Banyeres del Penedès 
- Ajuntament de Calafell 
 
Respecte als informes no emesos que Secretaria emeti informi respecte si 
s’escau o no continuar la tramitació de l’expedient. 
 
A continuació s’informa respecte als informes emesos pels Organismes anteriors i 
si s’escau  incorporar les esmenes, condicions o valoracions en el document de 
Modificació Puntual:  
 
Informe geològic . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
 
Fins al moment no ha emès informe al respecte. 
 
Informe de transports terrestres-inclou carreteres i ferrocarrils  
 
Fins al moment no ha emès informe al respecte. 
 
Agència Catalana d’Aigua  
 
Rebut: 24-02-2015 
 
“... En relació a l’abastament s’informa favorablement amb la condició si s’escau, 
que en els documents que es puguin redactar per a modificar els planejaments 
derivats dels sectors industrials afectats per les actuacions que motiven el present 
informe, si possibiliten la implantació d’usos hotelers, s’haurà d’avaluar la 
necessitat de recursos per a abastament així com a acreditar la suficiència 
d’aquests 
 
Respecte al sanejament s’informa favorablement amb la condició que en els 
documents que es puguin redactar per a modificar planejaments derivats dels 
sectors industrials afectats per les actuacions que motiven el present informe, si 
possibiliten la implantació de usos hotelers, s’haurà d’avaluar la producció 
d’aigües residuals, així com preveure per part del promotor de l’actuació haurà 
d’assumir els costos econòmics de la seva part signatura de conveni de 
col.laboració pel qual aquest es farà càrrec de la part proporcional d’inversió per a 
totes les infraestructures del sistema de sanejament públics. La signatura 
d’aquest conveni serà condició necessària per la favorabilitat de l’informe que 
hagi d’emetre aquesta Agència al respecte 
 
Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement...” 
 
Per tant, s’informa favorablement amb condicions que s’hauran d’incorporar en el 
planejament derivat en el cas que l’ús hoteler sigui admès. No obstant, cal que en 
la modificació s’ incorpori les condicions establertes. 
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Agència de Residus de Catalunya  
 
Rebut: 24-02-2015 
 
“...Pel tot el que s’exposa anteriorment s’informa favorablement sobre l’aprovació 
inicial de modificació de NNSS de Bellvei, respecte als usos generals i els sectors 
S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12, no obstant, es recorda que caldrà donar 
compliment a la normativa i els plans i programes referents a residus...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental  
 
Rebut: 24-02-2015 
 
“... d’acord amb la documentació presentada , la modificació de NNSS del 
municipi de Bellvei pel que fa als usos generals i dels polígons industrials no 
afecta a cap figura de protecció ambiental ni a altres valors naturals o ecològics 
destacables d’acord amb criteris de singularitat, amenaça o funcionalitat i del nou 
ús admès no s’ha de derivar cap efecte significatiu sobre el medi ambient en 
relació a la situació actual, per tant s’informa favorablement....” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Direcció General d’infraestructures terrestres de m obilitat terrestre.  
 
Rebut: 01-06-2015 
 
“...res no s’oposa a l’aprovació de la modificació puntual de les NNSS de Bellvei 
respecte els usos generals i els sectors S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Informe de mobilitat. ATM Camp de Tarragona  
 
Rebut: 12-05-2015 
 
“... es conclou que no es necessari la redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada i recordem la importància de promoure la mobilitat sostenible i segura 
potenciant els desplaçaments en els modes no motoritzats...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Direcció general de turisme  
 
Rebut: 20-01-2015 
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“...Valoració: cal substituir l’ús hoteler per l’ús establiment hoteler i fer constar la 
definició d’establiment hoteler que estableix l’article 40.1 de la Llei 13/2002 de 21 
de juny de turisme de Catalunya; en l’ús hoteler cal suprimir els termes motel i 
apart-hotel i fer constar només els grups i les modalitats d’establiment hoteler que 
preveu la normativa turística (hotels, hotels apartament, hostals i pensions). 
 
Des de la vessant de compliment de la normativa turística, s’emet informe 
favorable en referència a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS 
referent als usos generals i dels polígons industrials, amb el benetes que es 
prengui en consideració el contingut de l’apartat valoració...” 
 
Per tant, s’informa favorablement amb condicions que s’hauran d’incorporar en el 
document. 
 
Departament de Benestar Social i Família. Àrea de p romoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres.  
 
Rebut: 09-03-2015 
 
“...no considerem que hi hagi elements que requereixin un informe referent al 
compliment de la normativa d’accessibilitat...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Departament d’empresa i ocupació. Serveis territori als d’indústria. Direcció 
General de comerç  
 
Rebut: 08-01-2015 
 
“... s’informa favorablement, no obstant, pel que fa al règim d’intervenció 
administrativa en la materialització de l’ús comercial, cal tenir present l’art 17 del 
Decret Llei 1/2009 per als PEC (singulars en sòl no residencial i no singulars en 
sòl residencial dominant) a partir de 400 m2 de superfície de venda i l’art 19 per 
als ECS de 5000 m2 o més de superfície de venda. 
 
Respecte a la dotació de places d’aparcament vinculada als GEC i GECT 
singulars us fem avinent que les tipologies comercials reflectides en les Normes 
Urbanístiques d’aquesta modificació no es corresponen amb els ECS...” 
 
Per tant, s’informa favorablement amb condicions que s’hauran d’incorporar en el 
document. 
 
Departament d’agricultura, ramaderia i pesca, alime ntació i medi natural  
 
Rebut: 04-02-2015 
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“... s’informa favorablement la modificació puntual de NNSS respecte als usos 
generals i els sectors S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12, atès que no hi haurà 
afectació significativa sobre el vector agrari, que motivi l’oposició d’aquest 
departament...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Departament de Cultura, patrimoni arquitectònic  
 
Rebut: 11-02-2015 
 
“... s’informa favorablement la modificació puntual de NNSS respecte als usos 
generals i els polígons industrials...” 
 
Per tant, el servei de patrimoni arquitectònic informa favorablement sense 
condicions. 
 
Departament de Cultura, patrimoni arqueològic  
 
Rebut: 11-02-2015 
 
“...Pel que fa al patrimoni arqueològic es pot informar favorablement la 
modificació...” 
 
Per tant, el servei de patrimoni arqueològic informa favorablement sense 
condicions. 
 
Ministeri de ciència i tecnologia. Direcció general  de telecomunicacions i 
tecnologies de la informació.  
 
Rebut: 06-02-2015 
 
“...s’informa favorablement en realció amb l’adequació de la Modificació Puntual 
de les NNSS de Bellvei a la normativa sectorial de telecomunicacions...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Direcció general de Ferrocarrils. Ministeri de Fome nt.  
 
Rebut: 02-01-2015 
 
“...es sol·licita un plànol addicional on es pugui comprovar la localització de cada 
sector que són objecte de la Modificació i la documentació en castellà...” 
 
S’entrega la documentació sol·licitada el 15 de gener de 2015. 
 
Rebut: 02-02-2015 
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“... Se debe hacer mención  en los documentos gráficos  y escritos de la LSF y su 
RSF. Debe sombrearse de morado en el plano de usos globales del suelo dado 
que en la leyenda de dicho plano el color morado representa el sistema 
ferroviario. En los planos hay que representar las lineas delimitadores de la zones 
de dominio público, zona de afección y linea limite de edificacion. Así mismo, en 
la documentación escrita se deben describir las limitaciones a la propiedad de los 
terrenos colindantes con las líneas ferreas existentes, se debe influir un articulo 
donde se recoja el contenido del aportado 2.2 del informe. Dado que una parte de 
los sectores S12 y S13 queda dentro de las líneas delimitadores de dominio 
público, protección y línia limite de edificación en los sucesivos instrumentos de 
desarrollo, proyectos y obres se deberan tener en cuenta igualment las 
limitaciones de propiedad y proteccions al ferrocarril en las mencionades zones, 
lo que debe quedar reflejado tanto en memòria como en normes urbanísticas y en 
su caso sol·licitar  a ADIF las autorizaciones precisas.  Solicitar informe a ADIF.  
En relación a la planificación en materia ferroviària actualment se està llevando a 
cabo la implnatación del ancho UIC en el Corredro del Mediterraneo que afectarà 
directamente a la línia Barcelona-Portbou. En este caso, dado que los sectores 
S12 y S13 se encuentran colindantes a la línia ferroviària de ancho convencional 
no es possible assegurar que no se vayan a generar afecciones en dichos 
sectores, por lo que es imprescindible representar adecuadamente las 
limitaciones de propiedad que se han reflejado en el presente informe. ....” No se 
puede emitir informe favorable hasta que no se incorporen las condiciones 
transcrites anteriorment y enviarlo antes de su remisión para la aprobación 
definitiva...” 
 
Per tant, informa  no favorablement fins a l’aportació de les condicions descrites a 
l’informe. A més, previ a l’aprovació definitiva cal remetre novament el document 
al Ministeri de Foment. 
 
ADIF 
 
Rebut: 21-01-2015 
 
“ ...No se recoge ni se cita la normativa sectorial ferroviaria que resulta de 
aplicación ni las limitaciones de propiedad de la zona de dominio público, la zona 
de protección y la línia límite de edificación, de acuerdo con la legislación vigente. 
Tampoco se ha incluido la obligación de solicitar autorización pervia a ADIF, para 
aquellas actuaciones de obras que se encuentren situadas en las zonas 
mencionadas. 
En los planos no aparece el trazado de la línia de Alta Velocidad. La definición 
gràfica debe estar compuesta por la plataforma hasta las aristas exteriores de la 
explanación considerandola como la superficie de terreno que modifica la 
topografia natural de éste. Hay que representar la zona de dominio público (8 m 
al lado de la arista exterior de explanación), la zona de protección ferroviaria (70 
m de la arista exterior de explanación) y la línia de edificación (a 50 m de la arista 



18 
 

exterior de la explanación). En las leyendas se han de apreciar las 3 zonas 
anteriores. 
No existe referencia al informe del Ministerio de Fomento al que hay que solicitar 
informe....” 
 
Per tant, informa favorablement amb condicions que s’han d’incorporar en el 
document. 
 
Ministeri de Foment. Demarcació de carreteres de Ca talunya  
 
Rebut: 02-03-2015 
 
“... la Unidad de carreteras informa que no existe inconveniente en la modificación 
puntual de las NNSS de Bellvei....Por parte del Ayuntamiento se tendran en 
cuenta los diferentes informes urbanísticos realizados por la unidad de carreteras 
en tarragona, que puedan afectar a los diferentes polígonos....” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
ENDESA 
 
Rebut: 21-05-2015 
 
ENDESA no ha emès informe al respecte. S’ha rebut un correu electrònic el 21 de 
maig de 2015 on ens indiquen que no s’ha cregut necessari contestar al ser una 
modificació puntual. 
 
SOREA 
 
Rebut: 28-01-2015 
 
“ ... a mesura que es vagin urbanitzant i ocupant els sòls on no es disposa de  
xarxa d’aigua potable ni de sanejament o on aquestes no reuneixen els 
requeriments necessaris prèviament s’haurà d’estudiar la millor solució per tal 
d’adequar les xarxes a les necessitats corresponents a cada cas...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Ajuntament de Castellet i la Gornal  
 
Rebut: 21-01-2015 
 
“... la modificació puntual no dificulta el desenvolupament del POUM de Castellet i 
la Gornal...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
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Ajuntament de Santa Oliva  
 
Rebut: 12-02-2015 
 
“... No hi ha cap tipus d’afectació al nostre municipi. Dono conformitat de la 
mateixa sese esmentar al.legacions....” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès  
 
Fins al moment no ha emès informe al respecte. 
 
Ajuntament de Calafell  
 
Fins al moment no ha emès informe al respecte 
 
Ajuntament de l’Arboç  
 
Rebut: 21-01-2015 
 
“... no afecta al terme de l’Arboç i s’informa favorablement...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
Ajuntament de El Vendrell  
 
Rebut: 26-01-2015 
 
“... no afecta ni condiciona el nostre municipi ni el seu desenvolupament 
urbanístic...” 
 
Per tant, informa favorablement sense condicions. 
 
En conclusió, per tot l’anterior, totes les condicions dels informes emesos són 
menors i subsanables i no són modificacions substancials i cal incorporar-les en 
el document previ a l’aprovació provisional. 
 
 
El 22 de setembre de 2015 s’aporta el document de text refós de la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Bellvei respecte als usos 
generals i els sectors S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12. 
 
En aquest document s’han incorporat totes les condicions. 
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El 22 de setembre de 2015 s’envia el document de text refós al Ministeri de 
Foment, Direcció General de Ferrocarrils per tal que emeti el seu informe de 
forma favorable. 
 
El 13 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada 3554, el Ministeri de Foment ha 
emès  informe respecte al text refós, informant “ que no existe ningún 
inconveniente para que prosiga la tramitación del Documento objecto de este 
informe. Para ello es imprescindible que la documentación que se envie en su 
momento al Organismo correspondiente para su aprobación definitiva, se 
corresponda con la última versión corregida que se ha facilitado a esta 
subdirección General y que cumple con la planificación y legislación sectorial en 
materia ferroviària....La secretaria General de Infraestructuras ha resuelto aprobar 
provisionalment el Estudio Informativo del proyecto de conexión de la red 
convencional con la LAV Madrid –Barcelona en el entorno de l’Arboç. En este 
estudio se han analizado varias propuestas donde una de elles discurre muy 
pròxima al ámbito del presente informe. Sin embargo, dado que la conexión està 
planteada hacia el lado opuesto, no parece que dicha actuación pueda interferir 
sobre los mismos. No obstant, los trazados propuestos no son definitives. 
Además en el punto 8 del texto refundido se incluye el informe de fecha 14 de 
enero de 2015 que emitió ADIF referente al objeto del presente informe. Una vez 
analizado dicho informe, se observa que el contenido del mismo es pràcticament 
idéntico al que emitió esta Subdirección General con fecha 26 de enero de 2015. 
Por tanto, y dado que en el presente informe se ha comprobado que se han 
corregido y/o completado los distintos aspectos reflejados en el informe de 26-01-
2015 parece que se puede afirmar también que se ha observado en su totalildad 
el contenido del informe emitido por ADIF al respecto. 
 
En conclusió, per tot l’anterior, totes les condicions (modificacions no substancials) 
dels informes emesos han estat incorporades en el document de text refós  de la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Bellvei respecte 
als usos generals i els sectors S-8, S-13, S-10, S-11 i S-12 i l’organisme que va 
emetre informe no favorable el 13 d’octubre de 2015 el va emetre favorable, a 
més, d’indicar que s’havien incorporat les condicions de l’informe d’ADIF.  
 
A més, durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions 
respecte el document aprovat inicialment. 
 
Per tant, s’informa favorablement el document per tal que es pugui procedir a la 
seva aprovació provisional. 
 
Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant el consistori amb el 
seu millor criteri acordarà el que consideri oportú 
 
A Bellvei, a 28 d’octubre de 2015. Signat i rubricat:L’arquitecta municipal. Mireia 
Barba Lloret.” 
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Així mateix, es constata que no s’han presentat al·legacions durant el tràmit 
d’informació pública.  
 
Vist el contingut de l’informe emès per Secretaria i que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
En data 6 de juny del 2014, per encàrrec d’aquest ajuntament, la Sra. Mireia 
Barba Lloret presenta el document “Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries de Bellvei” referent als usos generals i dels sectors 8 i 13, 10, 11 i 
12. 
 
L’objecte d’aquesta modificació és basa en l’actualització de les definicions 
generals dels usos existents, definir altres no descrits específicament, ampliar 
els usos admesos en la Clau E d’equipaments i especificar quin són els usos 
compatibles dels sectors 8 i 13, 10, 11 i 12, sense alterar l’ús principal; 
l’industrial. 
 
En data 6 de juny del 2014, per provisió d’Alcaldia es demana que s’emeti 
informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la 
modificació d’unes Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
L’informe demanat s’emet per part de la Secretaria el mateix dia 6 de juny del 
2014. 
 
En data 13 de juny del 2014, es demana als Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  que es 
pronunciï sobre la necessitat del tràmit d’avaluació ambiental d’aquesta 
modificació.  
 
En data 2 de setembre del 2014, es rep informe del Departament de Territori i  
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya declarant la no-subjecció a 
avaluació ambiental d’aquesta modificació puntual. 
 
En data 27 de novembre del 2014, previ acord de la Comissió Informativa de 
data 30 d’octubre del 2014, el Ple de la Corporació aprova inicialment el 
projecte de modificació, el sotmet a informació pública i veïnal i demana 
informe als organismes públics i a les companyies subministradores de serveis. 
 
En data 28 d’octubre del 2015, per part de l’Arquitecta Municipal s’emet informe 
sobre el contingut dels informes emesos pels organismes públics a tenir el 
compte per la confecció del document per l’aprovació provisional. L’informe 
acredita que totes les condicions dels informe emesos pels diferents 
organismes i ens  s’han incorporat al text i grafiat del document aprovat 
inicialment per la seva aprovació provisional s’acredita així mateix que les 
modificacions no són substancials. 
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Així mateix, es constata que no s’han presentat al·legacions durant el tràmit 
d’informació pública.  
 
Fonaments de Dret 
 

- Article 22.2c) i 47.2.ll) de la Llei 7/85 Reguladora de Bases de Règim 
Local. 

- Article 52.2 del DL 2/2003 Municipal i de Règim Local 
- Article 85 del DL 1/2010 d’Urbanisme 
- Informes de Secretaria de 6 de juny del 2014 i 1 de setembre del 2015  
- Informe dels Serveis Tècnics de 28 d’octubre del 2015. 

 
Per tot el que s’ha exposat es conclou, 
 
Primer.- Que es procedent l’aprovació provisional de la Modificació Puntual de 
les Normes Subsidiàries pel que fa als usos generals i dels polígons industrials. 
 
Segon.- Que la competència de l’aprovació provisional de la Modificació 
Puntual de les Normes Subsidiàries pel que fa als usos generals i dels polígons 
industrials correspon al Ple de la Corporació, per majoria absoluta i previ 
dictamen de la Comissió Informativa. 
 
Tercer.- El document complert conjuntament amb l’expedient tramitat s’enviarà 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme, mitjançant la corresponent còpia fefaent 
de cada un dels documents aprovats inicial i provisionalment, per tal que previ 
el corresponent dictamen, l’aprovi definitivament, si s’escau.  
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que derivin de 
l’adopció del present acord. 
 
A Bellvei, a 13 de novembre del 2015. Signat i rubricat: El Secretari.” 
 
Vistos els antecedents que consten a l’expedient, davant la Comissió 
Informativa formulo la següent: 
 
PROPOSTA 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigent corresponent als usos generals i els dels 
sectors 8 i 13, 10, 11 i 12. 
 
SEGON.- El document complert conjuntament amb l’expedient tramitat 
s’enviarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme, mitjançant la corresponent 
còpia fefaent de cada un dels documents aprovats inicial i provisionalmente, 
per tal que previ el corresponent dictamen, l’aprovi definitivament, si s’escau.  
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TERCER.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que derivin de 
l’adopció del present acord.” 
 
No hi ha debat sobre la proposta i tot seguit es votada pels grups polítics 
presentats a l’acte en format de vot ponderat. 
 
Vots a favor: set; sis del grup municipal de +Bellvei i un del grup municipal del 
PSC. 
Abstencions: quatre, del grup municipal de CiU. 
Vots en contra: cap. 
 
La proposta tal com s’ha transcrit es troba conforme per la Comissió 
Informativa i s’aprova per majoria absoluta.” 
 
Obert debat sobre el tema el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta 
manifesta que és conscient de que s'ha suprimit el terme adoctrinament en l'ús 
religiós, però que el seu grup considera que l'ús religiós en un polígon industrial 
no s'hauria d'admetre. 
L'Alcalde explica que aquest és un ús que es pot assimilar al socio-sanitari, a 
l’educatiu, etc, i que per tant hauria d'ésser un ús admissible. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que si es produís 
la necessitat es podrien modificar les NNSS. 
L'Alcalde explica que una modificació puntual de planejament general comporta 
haver de fer un tràmit molt llarg. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Guell pren la paraula per recorda 
al grup municipal de CiU que en el polígon industrial hi ha un prostíbul i que va 
ésser CiU el que va donar l'autorització. Considera la regidora que s'han de 
poder posar tots els usos permesos. 
 
No produint-se més debat, la proposta tal i com s'ha plantejat es sotmet a 
votació. 
 
Vots a favor: set, dels grups municipals de +Bellvei i PSC, els dels senyors/es 
Sans, Martín, Gómez, Díaz, Colet, Granado i del grup municipal del PSC, la 
Sra. Güell.  
Vots en contra: quatre, del grup municipal de CIU, Senyors/es Sebé, Huerta i 
González i Salas. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
Tot s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
5. Sorteig de les meses electorals de les Eleccions  Generals del 20 de 
desembre de 2015. (2015/897) 
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A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la 
vigent Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada 
complertes totes les formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic 
per a la formació de la mesa electoral del propers comicis al Congres i al Senat 
del proper dia 20 de Desembre de 2015, convocades mitjançant Reial Decret  
977/2015 de 26 d’octubre de 2015, resultant les persones que s'expressen i per 
als càrrecs que es detallen. 
 
 
SECCIÓ:  1 
MESA:  A 
 
 
TITULARS:  
 
PRESIDENT:  
ESTRADA PERELLO, TATIANA 

DNI  
44186089F 

1r VOCAL:  
COSO JORNET, SANDRA  

DNI  
46129507V  

2n VOCAL:  
BERMUDEZ BENITEZ, JUAN  

DNI  
31197322F  

 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: 
GUELL MALIVERN, MARIA ELENA 

DNI  
46632675Z  

DEL PRESIDENT:  
CACERES AGUILAR, SUSANA  

DNI  
52629147H  

DEL 1r VOCAL:  
CANSINO GARCIA, M. CARMEN 

DNI  
39689415V  

DEL 1r VOCAL:  
JIMENEZ VALLE DEL, NURIA 

DNI  
46553189Q  

DEL 2n VOCAL:  
BATLLE SOLE, PAU 

DNI 
39635317S 

DEL 2n VOCAL:  
GUDEL ARMENTERAS, LIDIA  

DNI  
77300069J  
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SECCIÓ:  1 
MESA:  B 
  
 
TITULARS:  
 
PRESIDENT:  
MARTINEZ GARCIA, LAURA 

DNI  
47773011X 

1r VOCAL:  
LOPEZ FERRE, ROSA MARIA  

DNI  
38443998G  

2n VOCAL:  
SANCHEZ SOLE, MONTSERRAT  

DNI  
39703936W  

 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: 
SANCHEZ SANCHEZ, JULIA 

DNI  
28779330M  

DEL PRESIDENT:  
VINYES-MIRALPEIX GASSO, PERE  

DNI  
40269178L  

DEL 1r VOCAL:  
ROVIRA SANS, JOAQUIM 

DNI  
39642660K  

DEL 1r VOCAL:  
SANCHEZ JEREZ, JOSE 

DNI  
46316915K  

DEL 2n VOCAL:  
SANDE MAÑE, NURIA 

DNI 
47749709F 

DEL 2n VOCAL:  
PLATON BARRULL, JEANETTE  

DNI  
73101968X  
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SECCIÓ:  1 
MESA:  C 
  
 
TITULARS:  
 
PRESIDENT:  
FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID 

DNI  
38446591K 

1r VOCAL:  
FERRER GONZALEZ, FRANCISCO  

DNI  
52215826F  

2n VOCAL:  
GIRALDEZ TAMAYO, SORAYA  

DNI  
47639747P  

 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: 
MONTSERRAT PELEJA, FRANCISCO JAVIER 

DNI  
46106205Z  

DEL PRESIDENT:  
ROMAN VALVERDE, SUSANA  

DNI  
38084644W  

DEL 1r VOCAL:  
SAN MARTIN ROIG, DAVID 

DNI  
46045187S  

DEL 1r VOCAL:  
MOCHOLI GIRALDO, LORENZO PEDRO 

DNI  
38072920P  

DEL 2n VOCAL:  
LOPEZ DONATE, MARIA CARMEN 

DNI 
38442060K 

DEL 2n VOCAL:  
VILLELLAS KNORR, AITOR  

DNI  
46147350N  

 
 
L'Alcalde abans d'aixecar la sessió explica que per aquestes eleccions hi haurà 
tres meses electoral, una situada a Baronia del Mar, al Centre Cívic de la Muga 
i les altres dues situades a la Llar de Jubilats de Bellvei. 
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I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les dinou hores i quaranta-cinc minuts, del dia que s’indica a 
l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels acords adoptats 
s’entén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes 
oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent.  
 
Com secretari de la corporació en dono fe. 
 
L’alcalde,       El Secretari- Interventor,                                                                              
 
 
 
Fèlix Sans Mañé 


