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A Bellvei, quan són les dinou hores i 
trenta minuts del dia  30 de juliol 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 publica ordinària per a la 
que han estat oportunament convocats en 
dia i hora i sota la Presidència de l’alcalde  
Sr. Fèlix Sans Mañé. 
 
Assistit pel 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 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de Ple d’Organització celebrat el dia 2 de  
juliol de 2015. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
3. Aprovació si escau, Recurs de reposició a l’acord de modificació puntual NNSS  

Art. 145 bis (2012/582). 
4. Aprovació si escau, Conveni SITAC, any 2015 (2012/155) 
5. Aprovació si escau, de l’Anàlisi del Compte General 2014 i ratificació de 

l’aprovació anterior, si escau.(2015/275) 
6. Precs i preguntes. 

 
 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de Ple d’Organit zació celebrat el dia 2 de  
juliol de 2015. 
 
L’alcalde obre la sessió i sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió 
extraordinària de l’Ajuntament, celebrada el dia 2 de juliol de 2015, que els hi 
ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació. 
 
Sotmès aquest punt a votació:  
 
Vots a favor: sis, els Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz del grup 
municipal de + Bellvei i Sra. Güell del grup municipal del PSC. 

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 
 
Excusen l’assistència: 
 
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
- Sra. Ingrid Salas Batet 
- Sra. Mercedes Martín Navarro 
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch 
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Vots abstencions: dues, els Srs. Sebé i González del grup municipal de CiU. 
Vots en contra: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
L’acta 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 9 
d’abril de 2015 fins a la convocatòria de sessió extraordiària a tots els membres 
de la Corporació. 
 
Els decrets són: 
 
28/04/2015 34.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 30/04/2015 

28/04/2015 35.2015 Col·laboració projecte "Crear activitat per crear ocupació. Ajuntament del Vendrell" 

29/04/2015 36.2015 Convocatòria Comissió Informativa 7/05/2015 

05/05/2015 37.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 7/05/2015 

12/05/2015 38.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 14/05/2015 

19/05/2015 39.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 21/05/2015 

25/05/2015 40.2015 Contractació per urgència Ingrid Salas Batet. Substitució Rosa Gomez 

26/05/2015 41.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 28/05/2015 

02/06/2015 42.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 4/06/2015 

03/06/2015 43.2015 Conocatòria Junta de Govern Local de 10/06/2015. FI de legislatura 

03/06/2015 44.2015 Convocatòria Ple Extraordinari 10/06/2015. Fi de Legislatura 

09/06/2015 45.2015 Sol·licitud ús material Ajuntament i autortizació festa 25è aniversari. Harleys Davidson. 12,13,14 de juny de 2015 

09/06/2015 46.2015 Sol·licitud ús material Ajuntament i trofeus. Celebració de torneig de Futbol Pere Miravent. 14/06/2015 

09/06/2015 47.2015 Sol·licitud de utilització de material Ajuntament per Torneig Bàsquet dies 13 i 14 de juny de 2015 

15/06/2015 48.2015 Convocatòria Ple Extraordinari d'Organització del Consistori 2015_2019 pel dia 18/06/2015 

15/06/2015 49.2015 Autorització Festa de Sant Joan. C/ Antoni Suau, 4. Zona comunitària 

15/06/2015 50.2015 Delegació de competències pròpies de l'alcaldia 

15/06/2015 51.2015 Nomenament de càrrecs 

15/06/2015 52.2015 Sol·licitud Material Festa Fi de Curs. AMPA. Dia 20/06/2015 

15/06/2015 53.2015 Autorització Festa de Sant Joan. C/ Martí i Pol 

16/06/2015 54.2015 Sol·licitud de transport de la dona d'aigua a la Biblioteca del Vendrell dies 18 o 19 de juny de 2015 

16/06/2015 55.2015 Autortizació Festa de Sant Joan. Aparcament escoles velles. Perkfusion 

16/06/2015 56.2015 Autortizació Festa de Sant Joan.Al Carrer Sant Joan. 

16/06/2015 57.2015 Autortizació Festa Sant Joan C/ La Rutlla 

17/06/2015 58.2015 Festa Solidària de Bellvei Ràdio. Dia 20/06/2015 

17/06/2015 59.2015 Autorització Festa de Sant Joan C/ Bellvei 

18/06/2015 60.2015 Autorització instal·lació caseta pirotecnica Rosado,SL. Pàrquing de la Zona esportiva 

18/06/2015 61.2015 Autorització instal·lació caseta pirotecnica Espinós. Polgon 6 parcel·la 65 

19/06/2015 62.2015 Concert de música electrònica. 24/06/2015 a la Cantarera. Noctuocio SL. 
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19/06/2015 63.2015 Festa fi de curs de l'AMPA. Petició material i abonament piscina.  

19/06/2015 64.2015 Sol·licitud escenari semana del 22 al 30 de juny de 2015. Ajuntament de l'Arboç 

22/06/2015 65.2015 Sol·licitud ocupacio via publica Festa de Sant Joan. Plaça Catalunya 

29/06/2015 66.2015 Convocatòria de Ple Extraordinaria de 2/07/2015 

29/06/2015 67.2015 Padró Llar Infants. Juny de 2015 

30/06/2015 68.2015 Ocupació via pública. Festa carrer Montpeó 4/7/2015 

30/06/2015 69.2015 Actuació Fi de Curs Llar d'Infants. 10 de juliol de 2015 

30/06/2015 70.2015 Llicencia d'obres camí del cementiri 1.Bredsport sl 

30/06/2015 71.2015 Gestió Pavelló Bellvei. Juliol de 2015. Consell Esportiu del Baix Penedès. 

01/07/2015 72.2015 Llicència d'obres. Bassa de purins. IBOSIM PLACE, SL. POL. 4 Parcel.76 

01/07/2015 73.2015 Llicència d'obres. Joan Vidal Palau. C/ Sant Joan, 5-7 

01/07/2015 74.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 7/07/2015 

08/07/2015 75.2015 Autortizació Festa Carrer Montpeó. Dia 11/07/2015 

08/07/2015 76.2015 Sol·licitud ús camió ajuntament. Dia 11/07/2015 

08/07/2015 77.2015 Delegació d'alcaldia 

14/07/2015 78.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 16/07/2015 

16/07/2015 79.2015 Ordre d'execució neteja solars Anida Desarrollos Singulares. C/ Parellada Sector 3  

20/07/2015 80.2015 Convocatòria Comissió Informativa 23/07/2015 

 
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats 
 
 

3. Aprovació si escau, Recurs de reposició a l’acor d de modificació puntual  
NNSS Art. 145 bis (2012/582). 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
23 de juliol de 2015 i que textualment diu: 
 
“ PRIMER. El Sr. Jaume Coll Palacín presenta recurs de reposició, de 21 de 
maig de 2015, registre d’entrades 1.707, contra la denegació de la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament de la seva iniciativa, a fi de 
crear l’article 145 bis que permeti la implantació de l’activitat d’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs tenda, en la l’àmbit que delimita la 
modificació.  
 
La resolució contra la qual es recorre és l’acord del ple municipal de 9 d’abril de 
2015 (exp. 586/2012), que desestima l’aprovació provisional.  
 
SEGON. Els motius dels recurs se centren en els següents aspectes: 
 
1.  Que va ser l’Ajuntament qui presentada la documentació per l’interessat de 
la modificació de les Normes subsidiàries per a tot el municipi, amb l’interès de 
fer una àrea per autocaravanes a la finca del polígon 4, parcel·la 16, va 
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modificar el límit d’actuació limitant-lo només a la franja que va des del camí de 
Santa Oliva al cementiri.  
 
En resposta a aquest motiu del recurs, la raó municipal de circumscriure la 
modificació a un espai concret és que l’article que inicialment pretenia modificar 
el particular que promou la iniciativa era l’article 145 de les normes subsidiàries 
que comprèn tot el sòl lliure permanent del terme municipal.  
 
Per aquesta raó, la modificació va evolucionar cap a crear l’article 145 bis. 
Efectivament, no era correcte incorporar a l’article 145 l’admissibilitat de l’ús 
d’aparcament d’autocaravanes, perquè al regular aquesta norma tota la zona 
lliure permanent, equivaldria a ser potencialment admissible aquest ús en tot el 
sòl no urbanitzable del municipi. Ben al contrari, la modificació ha d’ajustar-se 
al contingut del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona i els seus 
condicionaments. L’article 1.16, apartat 1, del PTPCT estableix que “l’aprovació 
del Pla territorial no afecta al planejament urbanístic vigent, excepte pel que fa 
a les determinacions en l’àmbit del sòl no urbanitzable que es detallen en els 
títols II i VI d’aquestes Normes d’ordenació territorial i que són d’aplicació 
directa (...)”. 
 
Al seu torn, segons el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, de caràcter 
vinculant, el sòl afectat  s’emplaça en un sòl de protecció territorial, en la 
categoria de sòl d’interès agrari i/o paisatgístic (títol II, art. 2.8, apartat 2, lletra 
a, del PTPCT). Pel que fa a l’article 2.9, apartat 3, B, de la norma territorial, 
només seria un factor favorable si contribueix de forma demostrable a la 
viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca. 
Aquest factor no concorre; ans al contrari, el vulnera.  
 
Segons l’article 47.6, en relació a la lletra e) del text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU), perquè siguin admissibles aquestes actuacions (càmping i aparcament 
de caravanes), han de respectar les incompatibilitats i les determinacions de la 
normativa urbanística i sectorial aplicable. 
 
En conseqüència, concorren les circumstàncies per a la seva denegació per ser 
incompatible amb la protecció agrícola/paisatgística.  
 
2. Que l’Ajuntament en cap moment va notificar als afectats l’interès en la 
modificació de les NNSS i que per aquest motiu es reberen al·legacions, donat 
que l’aprovació inicial de la modificació de les NNSS es va fer per força. 
 
En resposta a aquest motiu del recurs, l’Ajuntament ha tramitat correctament la 
modificació de planejament. La prova és la informació pública i la participació 
ciutadana, en què essencialment les al·legacions dels particulars afectats 
destaquen l’ús agrícola de la zona i apunten la possibilitat de poder traslladar 
l’activitat a un altre indret. Però aquesta circumstància no forma part de les 
previsions de la modificació a tràmit, més tenint en compte que l’instrument no 
contempla cap avaluació alternativa que pogués minimitzar la incidència. Sobre 
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aquest aspecte, l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 4 de novembre de 2014, en fa una valoració 
desfavorable, i és una de les causes determinants de la denegació de 
l’aprovació provisional.  
 
3. Que l’interessat sí que ha parlat, un cop fet el mal, amb la majoria dels 
afectats i segons li han manifestat, no hi hauria major problema si s’hagués 
notificat i exposat adequadament. 
 
En resposta a aquest motiu del recurs, l’opinió dels particulars que han volgut 
formular al·legacions s’ha fet palesa conforme el punt anterior.  Però, a més i 
en qualsevol cas, en matèria de planejament i urbanisme, sempre s’ha de 
prioritzar l’interès general a l’interès particular. Les raons que justifiquen la 
denegació de l’article 145 bis per implantar els nous usos en aquell indret 
concret són absolutament clares, en els termes de l’informe del DARPAM, en 
què valora que són “terrenys agrícolament actius, pràcticament lliures 
d’edificacions, i per tant estarien en consonància amb la descripció que fa el 
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona d’aquest, con considera aquest 
espai com de protecció territorial i d’interès agrari/paisatgístic que inclou àrees 
d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són 
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i 
també terrenys que, per estar poc contaminats per l’edificació, convé mantenir 
en el període de vigència del Pla com espais no urbanitzats estructuradors de 
l’ordenació del territori”.  
 
4. Que per part de l’Ajuntament no hi ha cap interès en defensar l’aprovació 
inicial del projecte de modificació de les NNSS, mostrant així l’interès partidista 
davant les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, és a dir, “per no 
complicar-se la vida”.  
 
En resposta a aquest motiu del recurs, cal dir, en primer lloc, que el recurrent 
no té en compte els informes desfavorables dels organismes, gens sospitosos 
de parcialitat. L’article 9.3 del text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), declara 
que el planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès 
especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels 
municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé 
on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de 
caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn. 
 
No estem davant d’una situació de plena discrecionalitat del planificador per 
alterar els usos del sòl, sinó que mentre existeixin els valors agrícoles, 
paisatgístics, ambientals o d’altre tipus, el sòl no urbanitzable té naturalesa 
reglada i ha de preservar-se d’usos admesos que li comportin la destrucció dels 
seus valors.  
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En segon lloc, no existeix un dret a obtenir un resultat favorable quan s’insta 
una modificació de planejament. La iniciativa privada de modificació admesa a 
tràmit (art. 101.3 TRLU), tot i aprovada inicialment, no pot prosperar quan allò 
projectat vulnera l’ordenament urbanístic o territorial. Nogensmenys, durant la 
tramitació s’ha anat valorant l’adequació als valors protegibles, a l’interès 
públic, en definitiva.  Dit d’una altra manera, és amb la tramitació del 
procediment, la participació ciutadana i les consultes als organismes, quan 
l’administració està en condicions de valorar amb profunditat i superior 
coneixement de causa allò que tramita, per tal de donar compliment a la funció 
pública de l’urbanisme. 
 
En termes de l’article 1.2 TRLU, l'urbanisme és una funció pública que abasta 
l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús del sòl, del 
subsòl i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l'ús, de la 
conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions. 
 
5. Que no s’ha donat resposta al Departament d’Agricultura tot i tenir-ne 
notificació per part de l’interessat. 
 
En resposta a aquest motiu del recurs, hem d’indicar que l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’ha 
valorat en aquesta resolució i no és un informe al qual s’hagi de respondre, ni 
formular-hi reclamacions o objeccions. Forma part de la participació 
d’organismes per raó de la seva competència territorial, conforme l’article 85.5 
TRLU. 
 
6. I una vegada més segons m’empara la Llei, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, actualment vigent 
a Catalunya, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, en consonància amb les seves competències urbanístiques i com a 
garant del desenvolupament sostenible del territori i de protecció del mateix, 
dimanades de la pròpia Constitució i de l’Estatut, afegir en l’article 47 de la Llei 
que aquesta revisava, referent al règim d’ús del sòl no urbanitzable, l’admissió, 
a més de les anteriorment admeses, dues noves activitats possibles en aquests 
tipus de sòl, per entendre el legislador la conveniència de que aquestes noves 
actuacions fossin possibles de realitzar en un entorn rural com a més 
convenient donades les seves peculiars característiques i singularitats. 
Aquestes dues noves actuacions que s’afegiren a l’article 27 són textualment 
les següents:  
 
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació 
urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un 
pla especial urbanístic. 
 
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 
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Per tant, si en la legislació urbanística vigent a Catalunya es contempla la 
possibilitat d’implantació d’aquestes actuacions en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable, és evident que es fa necessari en ares de mantenir els valors 
paisatgístics i de protecció agrícola que es pretén garantir que no se’n malmetin 
àrees que en l’actualitat siguin destinades a conreu i que, contràriament, se’n 
destinin aquells terrenys erms en els que la seva implantació no suposi un 
perjudici per aquells valors dels que se’n preconitza la seva protecció i 
conservació.  
 
Responem a aquest motiu del recurs. Una vegada més, hem de distingir entre 
el planejament urbanístic municipal, la legislació urbanística i la modificació 
objecte del present recurs. 
 
a) L’article 145 de les Normes subsidiàries de Bellvei no admet l’ús 
d’autocaravanes i similars. Per aquesta raó la seva implantació requereix que 
es modifiqui el planejament urbanístic municipal, en el nostre cas mitjançant 
l’article 145 bis a tràmit. En cas que no fos admissible, ja no seria viable la 
tramitació com a actuació de les previstes a l’article 47.6 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, bo i considerant, a més a més, que no té caràcter d’actuació 
d’interès públic de les previstes a l’apartat 4 del mateix article legal.  
 
b)  Segons l’article 47.6.e) TRLU, l’activitat d’aparcament de caravanes és un 
ús admissible en sòl no urbanitzable, llevat incompatibilitat urbanística, 
territorial o sectorial. Observem l’apartat 6 de l’article 47 TRLU que diu: 
 
“En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix 
l'apartat 4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant 
sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i 
sectorial aplicable:  
(...) 
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació 
urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un 
pla especial urbanístic.” 
 
En conseqüència, que la Llei d’urbanisme permeti en determinades situacions 
aquestes actuacions no implica que sigui compatible en qualsevol categoria de 
sòl no urbanitzable, com bé aclareix l’enunciat general de l’apartat 6.  
 
c) En el nostre cas, el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona i l’efectiva 
existència d’usos agrícoles protegibles impedeixen introduir la implantació de 
l’activitat d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs tenda, si més no 
en la l’àmbit que delimita la modificació. I encara més, l’actuació podria 
provocar una pressió urbanística amb usos diferents als agraris. Una part de la 
zona que promou no pertany a terrenys del promotor de la modificació i 
corresponen a parcel·les amb aprofitament vitivinícola.  
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Per tot això, a la Comissió Informativa es  
 
PROPOSA:  
 
Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel  Sr. Jaume 
Coll Palacín el 21 de maig de 2015, registre d’entrades 1.707, contra la 
denegació de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
de la seva iniciativa, a fi de crear l’article 145 bis que permeti la implantació de 
l’activitat d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs tenda, en la 
l’àmbit que delimita la modificació. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació de recursos.” 
 
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, els del grup municipal de +Bellvei, PSC. 
Abstencions: quatre, els 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.” 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel  Sr. Jaume 
Coll Palacín el 21 de maig de 2015, registre d’entrades 1.707, contra la 
denegació de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
de la seva iniciativa, a fi de crear l’article 145 bis que permeti la implantació de 
l’activitat d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs tenda, en la 
l’àmbit que delimita la modificació. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació de recursos.” 
 
Obert debat sobre el tema la regidora Sra. Sebé del grup municipal de CiU 
manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció i es motiva en el fet de que 
es va plantejar malament l’àmbit d’actuació de la modificació puntual de les 
NN.SS en el seu art- 145 bis. 
 
No produint-se més debat sobre el tema, l’alcalde sotmet la proposta tal i com 
s’ha transcrit a votació:  
Vots a favor: sis, els dels grups municipals de +Bellvei, PSC, els dels 
senyors/es Sans, Díaz, Colet, Güell, Gómez, Granado. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: dos, els del grup municipal de CiU, Sra. Sebé i Sr. González.  
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Llegida la votació, es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

4. Aprovació si escau, Conveni SITAC, any 2015 (201 2/155) 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
23 de juliol de 2015 i que textualment diu: 
 
“ Vista la proposta del Consell Comarcal del Baix Penedès per la ampliació del 
termini de prestació de serveis i ampliació de les aportacions del Ajuntament 
per l’exercici 2015. 
 
“REX 08_0081. CONVENI INTERADMINISTRATIU EN MATÈRIA DE 
SERVEIS D'INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA DELS AJUNTAMENTS ( SITAC). 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESTACIÓ DE SERVIS I aMPL IACIÓN 
D'APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE L'EXERCICI 2015. 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió 2/2008, de 4 de març, va aprovar el 
Conveni interadministratiu en matèria de serveis d'informàtica i 
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels ajuntaments 
de la comarca (SITAC). 
 
La clàusula divuitena d'aquest conveni estableix “... que en cas de pròrroga, 
l’aportació per a l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una 
addenda econòmica, en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en 
concret. El Consell Comarcal pot variar la seva aportació.” 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, modifica l'article 36 de la LBRL, donant com a 
competències pròpies de la diputació l'assistència i cooperación jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tinguin menys 
capacitat econòmica i de gestió. En aquest sentit, el conveni marc de 
col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells 
comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals, especifica, com 
a assistència especialitzada als municipis fins a 10.000 habitants, 
l'assessorament en l'àmbit informàtic i cartografia. 
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, vistes les noves disposicions legals que 
donen la competència, entre d'altres, d'assistència informàtica a les 
diputacions, tenia previst prestar el servei del SITAC només fins el primer 
quadrimestre de l'any 2015, i per aquest motiu, la Junta de Govern del Consell 
Comarcal, reunida en sessió ordinària 14/2014, de data 26 de novembre, va 
aprovar les aportacions dels ajuntaments només per a l'esmentat primer 
quadrimestre. Ara per ara, la Diputació de Tarragona no assumirà l'assistència 
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dels serveis d'informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis 
competència dels ajuntaments de la comarca (SITAC), i a partir del mes de 
maig de 2015, aquests serveis els continuarà prestant igualment el Consell 
Comarcal del Baix Penedès. 
 
D'acord amb els serveis que es prestaran i el seu cost, en el marc del conveni 
SITAC entre el Consell i els ajuntaments de la comarca, s'han establert les 
aportacions municipals per al segon i tercer quadrimestre de l'any 2015. 
 
Per tot l'anteriorment exposat, el conseller delegat de l’Àrea, Sr. Magí Pallarès i 
Morgades, previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àmbit d'Assumptes 
Generals, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER. Aprovar els imports de les aportacions econòmiques dels 
Ajuntaments de la comarca als quals es presta els serveis d'informàtica i 
telecomunicacions per al segon i tercer quadrimestre de l'any 2015, tal com 
s'estableix a l'annex del conveni i que consta a continuació. 
 
Aportació ajuntaments al conveni SITAC (segon i tercer quadrimestre de 2015) 
 
MUNICIPI INCORPORACIÓ POBLACIÓ % HABITANTS APORTACI Ó 
 
MUNICIPI INCORPORACIÓ POBLACIÓ % HABITANTS APORTACIÓ 
ALBINYANA 
 

Ple 27-03-2008 2.5 % 2367 2.582,00 € 

BANYERES PDÈS.  
 

Ple10-02-2011 3,20% 3019 1.416,00 € 

BELLVEI   
 

Ple 17-06-2008 2,2% 2110 1.116,00 € 

LA BISBAL PDÈS.  
 

Ple 12-02-2008 3,60% 3428 4.030,00 € 

BONASTRE   
 

Ple 17-03-2008 0,7% 651 632,00 € 

CALAFELL   
 

JG 12-11-2008 25,80% 24672 458,00 € 

CUNIT  
 

Ple 29-04-2008 13,20% 12626 234,00 € 

LLORENÇ   
 

Ple 10-11-2008 2,40% 2280 2.816,00 € 

MASLLORENÇ   
 

Ple 16-06-2008 0,6% 528 450,00 € 

EL MONTMELL   
 

JG 04-06-2008 1,60% 1511 0,00 € 

ST. JAUME DOM.  
 

Ple 16-06-2008 2,6% 2491 2.928,00 € 

SANTA OLIVA   
 

 3,5% 3322 2.784,00 € 

EL VENDRELL   
 

JG 25-11-2008 38,30% 36453 680,00 € 



11 
 

 
SEGON. Notificar als ajuntaments de la comarca adscrits al conveni l'import de 
la seva aportació. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.»” 
 
Vist que l’aportació de l’Ajuntament de Bellvei pel tercer i quart trimestre 
ascendeix a 1.116,00 €. 
 
Vist l’informe de Secretaria que es transcriu a continuació: 
 
“En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació del annex al conveni 
interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de 
Bellvei, nomenat SITAC per l'any 2.015 
 
D’acord amb l’ordenat per Providència de l’ Alcaldia de data 11 de maig de 
2.015, al objecte de comprovar si el citat Conveni s’ajusta a la legalitat, emeto 
el següent: 
 

INFORME 
 

La legislació aplicable a l’assumpte es la següent: 
 
- Els articles 7, 22.2.p), 25 a 27, 47.2.h), 116 bis i 57 de la Llei 7/1985, del 2 d’ 
abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el mateix sentit la Llei 
municipal Catalana. 
 
- L.O 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
- Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
- Els articles 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Examinada la citada Legislació i el annex al conveni de cooperació citat en 
matèria d'informatica. El mateix es conforme amb l’ Ordenament Jurídic al 
respectar la legislació vigent. 
 
Pel que fa a les polítiques de cooperació informatica cal informar: 
 
Les competències pròpies del municipi són les que es detallen a l’article 25.2 
de la Llei 7/85 assumint l’Ajuntament aquelles competències delegades que es 
determinen a l’art. 27 de la Llei 7/85. 
 
Havent-se suprimit l’art. 28 de la Llei 7/85 segons l’art. 1.11 de la Llei 27/2013 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en harmonia amb 
aquest antecedent el qui subscriu considera suprimit l’art. 71 del D.L 2/2003 del  
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Text Refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya en aplicació de la 
D.A primera dl mateix cos legal.  
 
La dinamització de polítiques d'informatica per part del Consell Comarcal del 
Baix Penedes no forma part de les competències pròpies  ni delegades i per 
tant com a competència diferent o impròpia es pot desenvolupar, sempre que 
no es posi en risc la sostenibilitat financera de la Hisenda Municipal i no es 
solapi l’activitat amb activitats que es puguin simultaniejar amb d’altres 
administracions públiques (Art. 7 de la Llei 7/85), ja que està previst que aquest 
servei d'informatica l'assumeixi i el presti la Diputació de  Tarragona, per tant  el 
annex objecte del present estudi serà novament revisat a partir del 1 de gener 
de 2.016 
 
En cas de que la Hisenda Municipal derivés en incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, deute públic o regla de despesa, en el marc del pla 
econòmic financer s’hauria de valorar el previst a l’article 116 bis de la Llei 7/85, 
essent un del motius d’anàlisis el servei del cas que ens ocupa. 
 
Pel que fa a la resta del  annex del conveni s’informa favorablement : 
 
PRIMER. No és d’aplicació l’Art. 71.1 b del D.L 2/2003. 
 
SEGON. Aprovar el annex del conveni interadministratiu entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei nomenat SITAC en els 
termes que consten a l’expedient. 
 
TERCER. Facultar al Consell Comarcal del Baix Penedès per a la seva 
publicació. 
 
QUART. En cas que la Junta de Govern per motius d'urgencia aprovi l'annex 
del conveni SITAC el Ple de la Corporació haura de ratificar el conveni 
interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de 
Bellvei, tal i com s’ha plantejat. 
 
CINQUÈ.  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 conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei que porta per nom Jove Baix Penedès: 
Projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès, i quants 
documents seguin necessaris a la seva execució. 
 
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la anterior proposta, 
el que subscriu informa, en compliment de l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de les 
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disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, que dit Dictamen 
s’adequa a la Legislació aplicable. 
 
L’acord es de majoria absoluta. 
 
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi pertiment. 
 
A Bellvei, a 13 de maig de 2.015. Signat i rubricat: El Secretari-Interventor” 
 
Vistos els antecedents, a la Comissió Informativa, es proposa: 
 
Primer.-  Aprovar la proposta d’ampliació del termini de prestació de serveis i 
ampliació d’aportacions dels Ajuntaments de l’exercici 2015, del Conveni 
SITAC, Conveni interadministratiu en matèria de serveis d’informàtica i 
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels Ajuntaments.  
 
Segon .  Es 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 Conveni. 
 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès 
per al seu coneixement i efectes escaients.” 
 
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.” 
 
No produint-se debat sobre el tema, l’alcalde sotmet la proposta tal i com s’ha 
transcrit a votació:  
 
Vots a favor: vuit, els dels grups municipals de +Bellvei, PSC i CiU els dels 
senyors/es Sans, Díaz, Colet, Güell, Gómez, Granado, Sebé i González. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap.  
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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5. Aprovació si escau, de l’Anàlisi del Compte Gene ral 2014 i ratificació de 
l’aprovació anterior, si escau.(2015/275) 

 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
23 de juliol de 2015 i que textualment diu: 
 
“ Com a conseqüència de la incorporació de nous membres electes en el si de 
la Corporació Municipal de Bellvei, l’Alcalde President ha estimat oportú que el 
Compte General de 2014 està a disposició dels membres de la Comissió 
Informativa als efectes oportuns. 
 
Es posa en coneixement dels membres de la Comissió Informativa que els 
Comptes de 2014 van ésser aprovats per majoria absoluta per la Comissió 
Especial de Comptes de 16/04/2015 i que en l’exposició pública no s’han 
presentat al·legacions. 
 
De tot l’exposat els regidors de la Comissió Especial es donen per 
assebentats.” 
 
No hi ha debat sobre la proposta. 
Tots es donen per assebentats.” 
 
Obert debat sobre el tema la regidora Sra. Sebé del grup municipal de CiU, 
manifesta que no està d’acord amb l’execució del pressupost. 
 
Tot seguit es sotmet la proposta de la Comissió Informativa (la de Abril) a 
votació: 
 
Vots a favor: sis, els Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Güell.  
Vots en contra: dos, els Sr/a. Sebé i González. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

6. Precs i preguntes 
 
Obert el torn de precs i preguntes l'Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. 
Sebe del grup municipal de CiU 
La regidora Sra. Sebé fa el prec de que es pugui millorar en matèria de neteja 
viaria especialment i que en la mesura del possible es fumigui els voltants dels 
contenidors ja que s'ha pogut constatar que hi ha tota mena d'insectes i alguna 
rata. 
La regidora Sra. Sebé del grup municipal de CiU, demana que per l'elaboració 
del proper pressupost es tingui em compte de millorar l'entorn de platges de la 
piscina municipal amb la finalitat entre d'altres de poder realitzar més activitats. 
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L'Alcalde informa que es té en compte el suggeriment de millorar la neteja i en 
especial els voltants del contenidors. Explica l'Alcalde que també s'actuarà en 
el servei de clavegueram pel minimitzar la problemàtica de les rates, actuació 
que s'estendrà al patis i parcel·les brutes i cases tancades que puguin esser 
problemàtiques.  
 
Tot i amb això, l'alcalde fa una crida a la població en general per tal que tot el 
veïnat col·labori en la neteja de forma cívica amb la finalitat de que no 
s'embrutin els carrers i que a l’anar a deixar les brosses s'utilitzin els 
contenidors de forma adequada i no deixant la bossa de brossa al costat del 
contenidor. 
 
L'Alcalde informa que pel que fa a la piscina es tindrà en compte el 
suggeriment  del grup municipal de CiU, s'explica que aquest any ja s'ha actuat 
sobre la piscina petita implementant un sistema de neteja denominat 
"desbordant". Que es procurarà incloure en els pressupostos alguna nova 
actuació de millora  en l’entorn de la piscina municipal. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell posa de manifest que com 
a regidora de medi ambient que als polígons industrials i als carrers d’incivisme 
és molt elevat. Posa com exemple que en un punt determinat, del que es va 
treure unes fotografies, hi han llençat ossos de pernil, pa sec, algun fuet, etc; i 
que aquets elements fan que hi hagi rates pel seu voltant. Estima la regidora 
que aquestes actuacions afecten al medi ambient i a les persones. 
 
L'Alcalde explica que en el lloc denominat La Placeta fa uns dies una família hi 
va llençar tot un seguit d’andròmines de la casa que res tenen a veure amb la 
brossa sinó que són elements de deixalleria. 
 
El regidor Sr. González del grup municipal de CiU demana si es pot saber qui 
ha estat el que ha fet aquest desgavell. 
 
L'Alcalde considera que es podria investigar. 
 
El regidor Sr. González del grup municipal de Ciu, considera que l'Ajuntament  
ha de saber que hi ha punts en el municipi que són problemàtics i punts on les 
bosses de brossa es tiren a terra. 
 
L'Alcalde considera que es pot donar el cas i que també li consta que algunes 
vegades les famílies donen les bosses de la brossa a nens petits per anar-les a 
llançar, essent el resultat que el nen no pot obrir el contenidor i per tant deixa la 
bossa de brossa al costat del contenidor . També li consta que algun local 
avoca la brossa a granel al contenidor. Explica l'alcalde que el proper dissabte 
es farà una neteja a fons de tots els contenidors. 
 
El regidor Sr. Colet del grup municipal de +Bellvei explica que en l'equipament 
de la piscina tot i que possiblement no es veu; s'han fet reparacions a la sala de 
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màquines com a punt de millora que va indicar l'inspecció de la Diputació de 
Tarragona i que aquest any també s'ha canviat el dipòsit de productes químics 
per un de doble contenció. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les dinou hores cinquanta minuts, del dia que s’indica a 
l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels acords adoptats 
s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes 
oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent.  
 
Com secretari de la corporació en dono fe. 
 
Vist i Plau, 
 
L’alcalde,      El Secretari- Interventor,                                                                              
 
 
 
Fèlix Sans Mañé 


