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A Bellvei, quan són les dinou hores i 
trenta minuts del dia  8 d’octubre 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 del Ple Extraordinari celebrat el dia 1 de setembre de  
2015. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
3. Aprovació si escau, de la modificació de les retribucions i indemnitzacions dels 

membres electes. (Exp. 2015/497). 
4. Aprovació si escau, modificació del Plec de Condicions de l’arrendament del 

Bar El Casal (Exp. 2014/286). 
5. Aprovació si escau, Suplement de Crèdit / Habilitació de Crèdit. Exercici 2015. 

(Exp. 2015/840). 
6. Aprovació si escau, Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible local. (Exp. 

2014/154). 
7. Aprovació si escau, de la Moció presentada pel grup municipal del PSC, Som 

un municipi d’acollida i solidari en una societat d’acollida i solidària. (Exp. 
2015/821). 

8. Precs i preguntes. 
 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraord inari celebrat el dia 1 de 
setembre 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 1 de setembre de 2015, que els 
hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació. 
 

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. Ingrid Salas Batet 
- Sra. Mercedes Martín Navarro 
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch 
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Sotmès aquest punt a votació:  
 
Vots a favor: set, els Srs. Sans, Gómez, Granado, Colet, Díaz, Martín del grup 
municipal de + Bellvei i Sra. Güell del grup municipal del PSC. 
Vots abstencions: cap. 
Vots en contra: quatre, els Srs. Sebé, Huerta, González i Salas del grup 
municipal de CiU. 
 
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 1 de 
setembre de 2015 fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres 
de la Corporació. 
 
Els decrets són: 
 

DATA Nº DECRET ASSUMPTE 

01/09/2015 96.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3/09/2015 

08/09/2015 97.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10/09/2015 

15/09/2015 98.2015 CONOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17/09/2015 

22/09/2015 99.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24/09/2015 

28/09/2015 100.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30/09/2015 

01/10/2015 101.2015 CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DE 6/10/2015 

05/10/2015 102.2015 CONVOCATORIA PLE ORDINARI 8/10/2015 

06/10/2015 103.2015 CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8/10/2015 

 
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats 
 
 

3. Aprovació si escau, de la modificació de les ret ribucions i 
indemnitzacions dels membres electes. (Exp. 2015/49 7). 

 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
6 d’octubre de 2015 i que literalment diu: 
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“ Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2.015,  per 
majoria absoluta  del nombre de dret dels membres de la Corporació va 
aprovar la seguent proposta: 
 
"6.-Proposta sobre les retribucions i indemnitzacions dels membres electes. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents: 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 
 
Fonaments de Dret. 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
1r. Establir que, amb efectes de 13 de juny de 2015, el senyor Fèlix Sans 
Mañé,  alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial i percebent l’import de 2.173,60 euros bruts mensuals. 
 
 
2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a 
les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats 
de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

1. Ple, 110 euros/sessió. 
2. Junta de Govern, 100 €/sessió 

 
Aquestes indemnitzacions les percebran tots aquells regidors que no tinguin 
assignades retribució. 
 
4rt. Establir un règim de retribucions amb alta a la Seguretat Social a favor dels 
membres de la corporació que tinguin assignades tasques de responsabilitat de 
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govern amb la quantitat de 500 €/bruts/mes (amb 2 pagues extres). La 
dedicació serà a temps parcial. 
 
5è. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats."  
 
Ates el advertiment realitzat pels Serveis territorials de Governació i Relacions 
Institucionals  de la Generalitat de Catalunya a Tarragona sobre l'acord de 
dedicació a temps parcial dels membres electes de la Corporació en relació  a 
l'Article 75.2 de la Llei 7/83 Reguladora de les bases de regim local i de la 
interpretacio que en fa de la mateixa  la Secretaria de Estado de las 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda i Administraciones 
Públicas del Govern d'Espanya pel que fa al tram de dedicació parcial dels 
membres de la Corporació i la quantia màxima que podran percebre per cada 
tram. 
 
Vist el que determina l'Art.105.2 de la Llei 30/92 del Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú, pel que fa a la 
rectificació d'odifici o a petició de part interessada dels errors de fet. 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA: 
 
Primer: Rectificar el primer punt de l'acord i on diu "... exercirà el seu càrrec 
amb dedicació parcial..." ha de dir "... exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial del 75% de la jornada i retribució màxima  de 30.000 euros anuals, 
percebent l'import de  2.142 euros bruts mensuals" 
 
Segon: Rectificar el tercer punt de l'acord i on diu: 
 
"Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per 
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

1. Ple, 110 euros/sessió. 
2. Junta de Govern, 100 €/sessió 

 
Aquestes indemnitzacions les percebran tots aquells regidors que no tinguin 
assignades retribució." 
 
Ha de dir: 
 
"Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per 
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

1. Ple, 200 euros/sessió. 
2. Junta de Govern, 150 €/sessió 
3. Comissions informatives, 70 euros/sessió 
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Aquestes indemnitzacions les percebran tots aquells regidors que no tinguin 
assignades retribució amb un límit màxim de 7.000 euros a l'any" 
 
Tercer: Rectificar el quart punt de l'acord i on diu  
"Establir un règim de retribucions amb alta a la Seguretat Social a favor dels 
membres de la corporació que tinguin assignades tasques de responsabilitat de 
govern amb la quantitat de 500 €/bruts/mes (amb 2 pagues extres). La 
dedicació serà a temps parcial." 
 
Ha de dir: 
 
" Establir un règim de retribucions amb alta a la Seguretat Social a favor dels 
membres de la corporació que tinguin assignades tasques de responsabilitat de 
govern amb la quantitat de 500 €/bruts/mes (amb 2 pagues extres). La 
dedicació serà a temps parcial del 25%  de la jornada." 
 
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, les 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 fa 
la consideració de que és encertat que tots els regidors  que cobrin en terme 
d'homogeneïtat per igual, ja que la dedicació és similar, no obstant estima que 
no és adequat que a les indemnitzacions es produeixi increments del 50%, amb 
el límit dels 7.000 euros anuals proposant que la redistribució de les 
indemnitzacions siguin més baixes i amb un límit temporal més alt. 
L'Alcalde  posa de manifest que no és una pujada del 50% ja que hi ha el topall 
dels 7.000 euros anuals quantitat equivalent als honoraris dels regidors que 
tenen dedicació parcial i cobren nòmina. L'Alcalde continua explicat que les 
indemnitzacions que es faran seran molt similars a les actuals ja que en aquest 
moment es troben al voltant dels 6.800 euros anuals. L'Alcalde recorda que en 
la proposta també es planteja una disminució de la seva retribució. 
La regidora Sra. Sebé, fa notar que la disminució de la retribució de l'alcalde és 
del 1%. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que amb les 
indemnitzacions que s'han plantejat, dintre del segon semestre de cada any és 
possible que ja s'hagi arribat al topall de 7000  euros. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell posa de manifest que el 
Consell Comarcal del Baix Penedès té la mateixa regla d'actuació que la 
proposada, quan s'esgota el nombre d'indemnitzacions per assistències, no es 
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tornen a retribuir indemnitzacions fins l'any següent, això no treu que els 
membres electes no hagin d'assistir a tots els òrgans col·legiats que es 
convoquin. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta considera que  per cada 
assistència a un òrgan col·legiat  s'ha d'abonar una indemnització i que per tant  
s'hauria d'ajustar més les indemnitzacions a les previsions d'actes a realitzar tot 
i mantenint el límit que s'ha proposat. 
La regidora del grup municipal de CiU, Sra. Sebé, manifesta que si la jornada 
laboral de l'alcalde és del 75%,  teòricament la seva retribució és de 22 euros a 
l'hora. 
L'Alcalde explica que abans la seva  dedicació estava  prevista en un 90% de la 
jornada i que per motius de legalitat informat pel departament de Governació 
provinent de les interpretacions de l'Estat s'ha presentat la formula de deixar la 
dedicació en un 75%, no obstant la realitat, explica l'alcalde, és que l'alcaldia no 
deixarà de fer les seves funcions tots els dies de l'any, les vint-i-quatre hores 
del dia i molt menys deixarà de venir el 15% que sembla que formalment es 
plantegi, per tant considera l'alcalde que no es pot valorar el preu hora, ja que 
el que es porta a terme és un servei incondicional al veïnat. 
 
No produint-se més debat sobre el tema, la proposta tal li com s'ha transcrit es 
sotmet a votació.  
 
Vots a favor: set, els dels grups municipals de +Bellvei, PSC, els dels 
senyors/es Sans, Díaz, Colet, Güell, Gómez, Granado, Martín i Güell. 
Vots en contra: quatre, els del grup municipal de CiU, els dels senyors/es Sebé, 
González, Huerta i Salas. 
Abstencions: cap.  
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

4. Aprovació si escau, modificació del Plec de Cond icions de 
l’arrendament del Bar El Casal (Exp. 2014/286). 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
6 d’octubre de 2015 i que literalment diu: 
 
“ Vist l’acord de ple de data 27 de novembre del 2014, en què s’aprova 
l’expedient d’arrendament de l’immoble de titularitat municipal situat a l’Av. 
Ntra. Sra. Assumpció, 5, destinat a Bar-restaurant. 
 
Atès que el punt segon de l’acord es la aprovació del Plec de Condicions es la 
constituint la mesa de contractació amb representants de tots els partits polítics 
del consistori. 
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Considerant que en aquesta legislatura s’ha variat la composició de la 
corporació local pel que fa als grups polítics municipals,  
 
A la Comissió Informativa,  
 
ES PROPOSA 
 
Primer.- Modificar la clàusula desena del Ple de Condicions proposant que la 
mesa quedi constituïda de la següent forma: 
 
 En Fèlix Sans Mañé, que actuarà com a President de la Mesa. 
 En Francesc Pros Francesch, Vocal (Interventor de la Corporació) 
 En Gerard Colet Mañé, vocal. 
 Na Núria Güell del Campo, Vocal. 
 Un representant del Grup Municipal de CIU, Vocal  
 Na Laia Sotoca Girol, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
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, Martín, Huerta, Sebé, 
Salas i González. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap.  
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

5. Aprovació si escau, Suplement de Crèdit / Habili tació de Crèdit. Exercici 
2015. (Exp. 2015/840).  
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
6 d’octubre de 2015 i que literalment diu: 
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“ ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a 
l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la 
Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent 
líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la 
liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. 
 
SEGON. Amb data 26/06/2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
TERCER. Amb data 26/06/2013 es va emetre Informe d'Avaluació del 
Compliment d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i amb data 
26/06/2013 per Intervenció es va informar favorablement amb condicions la 
proposta d'Alcaldia. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats 
Locals. 
 — L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 
 
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual 
es Dicten Mesures per al Desenvolupament de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
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desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats 
Locals. 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el que subscriu eleva la 
següent proposta de resolució: 
 
PROPOSTA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015, 
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el 
següent resum: 
 

   
DETALL INGRESSOS SUPLEMENT / HABILITACIÓ DE CRÈDIT  

   
Majors 
ingressos 

  

   
Partida   Concepte Import 
461 00 Transferències Diputació de Tarragona 70.000,00 
TOTAL  70.000,00 

   
Traspàs 
entre 
partides 

  

   
Partida   Concepte Import 
1600 629 Inspecció línies baixa tensió xarxa claveguera 5.000,00 
4410 227 Transport línia Bellvei -  Vendrell - Calafell 10.000,00 
9201 619 Ampliació i millora accés a Baronia del mar 32.000,00 
TOTAL  47.000,00 

   
   
Contra romanent de tresoreria  
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Partida   Concepte Import 
870 00 Romanent de tresoreria 167.610,00 
TOTAL  167.610,00 

   
Augments que es necessiten per atendre les següents despeses a :  
   
SUPLEMEN
T DE 
CREDIT. 

  

   
Partida    Concepte Import 
1330 221 Ordenació del tràfic : subministra  600,00 
1330 227 Ordenació del tràfic : manteniment semàfor  630,00 
1510 227 Informes, estudis tècnics 15.200,00 
1530 210 Vies publiques : reparació manteniment i conservació 2.000,00 
1530 230 Vies publiques : indemnització per sinistres 532,00 
1531 227 Magatzem municipal : alarma  439,00 
1621 227 Recollida d'escombreria 14.500,00 
1622 227 Recollida escombreria : servei deixalleria 900,00 
1630 227 Neteja Viaria : (pendent d'aplicació ) 12.000,00 
1630 227 Neteja Viaria : vigrela / Fun. Sta. Teresa 27.600,00 
1710 227 Manteniment de Jardins municipals 2.200,00 
2310 480 Atencions Benefiques i essencials 5.700,00 
3210 480 Escola La Muntanyeta : subvenció llibres 10.800,00 
3211 131 Llar infants : laboral temporal 15.000,00 
3211 227 Llar infants : treballs realitzats per altres empreses 4.800,00 
3330 212 CC La Patronal : reparació i manteniment 600,00 
3331 221 Radio : subministres 600,00 
3331 222 Radio : comunicacions 350,00 
3331 226 Radio : direcció 1.070,00 
3331 227 Radio : neteja / xal  3.200,00 
3331 626 Radio : equip informàtics 393,00 
3332 212  CC La Muga : manteniment edifici municipal 1.710,00 
3332 227 CC La Muga : treballs realitzats per altres empreses 500,00 
3333 221 El Casal : subministres 4.200,00 
3333 632 El Casal : Rehabilitació sala 5.000,00 
3380 226 Festes : contractes actuacions 12.300,00 
3400 212 Piscina: reparació, manteniment i conservació 9.500,00 
3420 221 Piscina : subministres 6.800,00 
3420 227 Piscina : treballs realitzats per altres 7.200,00 
3420 639  Piscina : reparació piscina 2.186,00 
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3421 212 Poliesportiu : reparacions 2.600,00 
3421 227 Poliesportiu : Conveni / neteja 9.300,00 
9120 100 Òrgans de govern : indemnització càrrecs electes 3.350,00 
TOTAL  183.760,00 

   
   

HABILITACI
Ó DE 
CREDIT 

  

   
   

Partida    Concepte Import 
1530 633 Vies públiques : instal·lacions tècniques 25.000,00 
1610 639 Renovació de la xarxa d'abastament Baronia del Mar 43.600,00 
1621 160 Quotes socials Cosbapsa (exercici 2014 cta. 413) 15.349,00 
1621 160 Quotes socials Cosbapsa (exercici 2015 ) 15.221,00 
3211 625 Llar infants: compra de material 200,00 
3332 625 CC La Patronal: compra mobiliari 180,00 
9290 633 Administració general : jutjat aire condicionat 1.300,00 
TOTAL  100.850,00 

   
   

Total 
Expedient 

  

   
Debe texte Haber 
183.760,00 Total per suplement de crèdit  
100.850,00 Total per habilitació de crèdit  
 Majors Ingressos 70.000,00 
 Total expedient de suplement de crèdit per transferències 47.000,00 
 Romanent de tresoreria 167.610,00 
   
284.610,00  284.610,00 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, pel termini de vint dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el 
Ple.  
 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per resoldre-les. 
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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 i 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.” 
 
Obert debat sobre el tema el portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta 
posa de manifest que examinada la proposta s'observa que el suplement de 
crèdit haurà de disposar  del romanent  de tresoreria de 2014 amb la quantitat 
de 167.000 euros i que una part important es destina a festes, concretament 
12.500 euros així com també posa de manifest que hi ha diverses partides 
econòmiques que es retoquen sense estar clar que es vol fer, partides com les 
de neteja del poliesportiu o el reciclatge de llibres o la recollida selectiva. 
Considera el regidor que a l'hora de fer el pressupost s'ha de concretar més  
les partides pressupostaries. 
L'Alcalde informa que pel que fa a la recollida selectiva, s'ha mantingut una 
reunió amb ECOBP per tal que la recollida de cada municipi segui valorada i no 
es valoritzi la recollida en conjunt, estima que aquest fet acompanyat de la 
pertinent campanya de sensibilització produirà una millora en la recollida 
selectiva. Pel que fa a que l'horari de la deixalleria pugui ésser  més llarg, el fet 
és que és difícil, però que la realitat és que al trobar la deixalleria tancada 
alguns usuaris de forma irresponsable deixen les deixalles a la porta o en les 
seves immediacions, fet que és conegut pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès. També s'ha demanat  més neteja dels contenidors. Pel que fa a les 
partides suplementades l'alcalde informa que són previsions fins a final d'any  
de les diferents modificacions a realitzar, però que considera que possiblement 
el pressupost de conjunt en la seva liquidació es trobi dins del límits d'estabilitat 
pressupostaria, ja que el ritme de despesa d'aquest any 2015 és molt similar al 
de 2014 i no preveu cap despesa extraordinària. 
 
No produint-se més debat sobre el tema, la proposta tal i com s'ha transcrit es 
sotmet a votació. 
 
Vots a favor: set, els dels grups +Bellvei i PSC, els Srs. Sans, Gómez, 
Granado, Colet, Díaz, Martín i Güell. 
Abstencions: cap. 
Vots en contra: quatre, els del grup municipal de CiU, els Srs. Sebé, González, 
Salas i Huerta. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
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6. Aprovació si escau, Pacte d’Alcaldes per l’energ ia sostenible local. (Exp. 
2014/154). 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
6 d’octubre de 2015 i que textualment diu: 
 
“ La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El 
pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats 
europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la 
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar 
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus 
esforços.  
 
L'Ajuntament de Bellvei té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la 
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i 
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de 
la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als 
efectes del canvi climàtic. 
 
Per tot l’exposat es proposen a la Comissió Informativa els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Bellvei fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure 
l’eficiència energètica i les energies renovables; . 
 
Segon.- L’Ajuntament de Bellvei es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data 
d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea 
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i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir 
per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del 
Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant 
assistència tècnica. 
 
Tercer.-  Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles 
riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les 
mesures d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, 
tot proposant un ordre de prioritats.  
 
Quart.- L’Ajuntament de Bellvei es compromet també a elaborar un informe 
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer 
possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que 
s’hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i 
Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert).”  
 
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, 
demana en que consisteix  el pla d'acció d'energia sostenible. 
El regidor Sr. Colet, explica que en l'anterior legislatura ja es va anunciar la 
voluntat municipal de participar en aquest programa que consisteix en 
emprendre les mesures pertinents per tal que  es pugui millorar el medi ambient 
evitant en la mesura del possible  l'emissió de CO2 a l’atmosfera, reduint 
consums, modificant hàbits i utilitzant energies renovables respectuoses amb el 
medi. Algunes de les previsions que té aquest consistori, explica el regidor, és 
canviar les lluminàries actuals per un sistema de lluminàries de "leds" 
aconseguint d'aquesta forma consumir menys. 
 
No produint-se més debat sobre el tema, la proposta tal i com s'ha transcrit, es 
sotmet a votació. 
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La proposta es troba conforme i s'aprova 
Tot s'aprova per unanimitat. 
 

7. Aprovació si escau, de la Moció presentada pel g rup municipal del PSC, 
Som un municipi d’acollida i solidari en una societ at d’acollida i solidària. 
(Exp. 2015/821).  
 
Vista la moció presentada pel grup municipal del PSC de Bellvei i el dictamen 
de la Comissió Informativa 6 d’octubre de 2015, que literalment diu: 
 

“ Davant l’actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar 
les seves vides de la guerra en els seus països i la persecució política dels 
seus governs, no podem restar impassibles. Cal que actuem. 

Cal d’entrada deixar ben clar que no es tracta d'un fenomen d’immigració, sinó 
d’un fet i situació excepcional, on refugiats i refugiades, de persones de totes 
edats, intenten escapar del desastre de la guerra i la fam en els seus països 
d'origen. Aquests darrers dies, l’allau de persones que arriben a les fronteres 
d’Europa per cercar asil i refugi, han convertit aquesta crisi en un drama 
humanitari. És ridícul i lamentable que Europa sigui incapaç de gestionar 
l'arribada de 300.000 refugiats, quan a l’Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica han acollit 
a 7,2 milions de refugiats. 

La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja 
encara més la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir 
les seves vides i buscar una nova oportunitat en un país d’Europa. 

En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a 
la crisi de refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic 
sinó que també xoca amb tot un seguit d'obligacions jurídiques internacionals, a 
les quals ens hem adherit. En una pregunta-interpel·lació a la Comissió, 
l’eurodiputat català socialista ha demanat a l'Executiu comunitari que "actuï de 
forma immediata i contundent per assegurar que estats membres com Espanya 
compleixin els compromisos contrets en matèria d'asil en tractats com la 
Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu de Drets Humans 
o la Convenció de Ginebra". 

En particular, l'actitud del Govern espanyol amb el seu regateig de xifres 
d’acceptació de quotes de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació 
de la capacitat d'Espanya per absorbir refugiats, no té cap fonament, i és un 
comportament partidista i que mostra la seva insensibilitat cap a la situació 
d’auxili cap aquestes persones. 

Estem fermament en contra d’aquesta actuació del Govern central, com així 
també ho han expressat els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONGs 
demostrant un sentiment de solidaritat i endegant iniciatives per poder acollir 
famílies refugiades. 
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La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions 
democràtiques. Els municipis tenen un clar compromís en la promoció i la 
garantia dels Drets Humans, treballant conjuntament administració i 
organitzacions de la societat civil. 

Com a municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la 
solidaritat i la pau, comptem amb una ciutadania i unes institucions 
compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat 
solidària amb les persones que pateixen situacions difícils. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de ............ presenta 
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 

● Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar 
les seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus 
països d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per 
part de màfies organitzades. 

● Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per 
donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen 
aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir 
situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de 
persones en casos d’emergències humanitàries. 

● Instar al govern de l’Estat a donar asil o refugi a aquelles persones 
susceptibles d’obtenir protecció internacional, o, com a mínim a totes aquelles 
que ho soliciti la Comissió Europea, tant per decència cap als refugiats que 
arriben a les costes europees fugint de la fam i la guerra, com per solidaritat 
amb la resta de països de la UE. 

● Instar al govern de l’Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la 
Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció 
subsidiària. 

● Instar al govern de l’Estat a dissenyar amb urgència un Pla d'acollida 
humanitària a refugiats. Aquest pla ha de tenir disposades places d'acollida 
dignes, possibilitats d'escolarització per als menors, atenció sanitària i social, 
en col·laboració amb les CCAA i la FEMP. 

● Instar al Govern de la Generalitat a donar resposta a la demostració de 
solidaritat que la ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint 
en aquesta crisi, i en aquest sentit, sigui la CCAA, que sol·liciti la màxima quota 
de refugiats. 

● Instar al Govern de la Generalitat a preparar tots els Departaments implicats 
en la gestió d’aquesta acollida, i oferir tots els recursos i serveis socials 
necessaris amb coordinació amb els municipis d’acollida. 

● Instem al Govern de la Generalitat a desenvolupar una campanya de 
sensibilització a la ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política 
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d'asil com a part essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i 
als drets humans, i que així mateix procuri prevenir l'aparició actituds racistes o 
xenòfobes. 

● Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les 
competències en aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una 
solució al drama humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades. 

● Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d'acollida i 
convida a la ciutadania a implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves 
possibilitats en l'atenció i ajuda als refugiats. 

● La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per 
realitzar un treball estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures 
per a la millor atenció i suport als refugiats 

● Traslladar aquest acord del ple municipal als Governs de l’Estat i de la 
Generalitat, així com a totes les entitats socials del municipi, i en especial, 
aquelles que desenvolupen tasques d’acollida de persones.” 

 
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 i 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.” 
 
Obert debat sobre el tema la portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell 
defensa la proposta  tal li com s'ha presentat incidint en el fet que el tema dels 
refugiats és molt important, fet que també es va reconèixer en el Ple del 
Consell Comarcal del Baix Penedès i en d'altres institucions com és la 
Diputació de Barcelona, on tècnics d'aquest ens han fet diferents reunions per 
tal de coordinar l'arribada de 3.000 refugiats. Informa la regidora que a 
Tarragona, encara no es tenen les directrius de com actuar, però posa de 
manifest que fora bo que el municipi de Bellvei fos un dels punts d'acollida 
essent la coordinació a càrrec de l'Ajuntament, fent servir els recursos de que 
disposa incloses les vivendes al seu abast. 
La regidora Sra. Salas del grup municipal de CiU, destaca que l'Ajuntament de 
Bellvei no té vivendes per poder oferir però sí que podria gestionar el fet de que 
alguns refugiats  es puguin acollir entre famílies del municipi. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell, considera adequada la 
proposta de la Sra. Salas, tot i que estima que és convenient que prèviament 
es puguin obtindre les corresponents directrius d'actuació. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta considera que el que es 
planteja s'ha d'explicar àmpliament, que és evident que s'ha d'ajudar a aquest 
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col·lectiu i però que s'ha de saber com s'ha de fer aquesta ajuda i que per tant  
és possible que en llibertat de vot de cada membre electe es decideixi sobre la 
qüestió. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell recorda que al Consell 
Comarcal del Baix Penedès tots els partits hi varen votar a favor de la moció 
presentada i que en el mateix ple alguns representants de diferents pobles van 
manifestar la voluntat de col·laborar en el que poguessin. Pel que fa al municipi 
de El Vendrell, es va posar a disposició el complex de Santa Maria del Mar. 
L'Alcalde exposa que en la moció que es vota es que s'ajudarà amb el que es 
pugui. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que com una 
declaració d'intencions si que es pot votar a favor de la moció i que en tot cas 
s'estarà el que es determini tècnicament.  
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell explica que el seu 
pensament personal és el de poder ajudar en la mesura del possible a els 
refugiats i que fora bo de buscar voluntaris en el municipi. 
Tot seguit la gran majoria dels regidors debaten sobre el tema fent especial 
referència en com s'ha d'atendre a la problemàtica plantejada. 
No produint-se més debat, la proposta tal i com s'ha presentat es sotmet a 
votació. 
Vots a favor: deu, els del grup municipal de +Bellvei; els regidors Srs/es. Sans, 
Martín, Gómez, Colet, Granado, Gómez, i del grup municipal del PSC, la Sra. 
Güell i els Sr/es Huerta, Sebé i Salas del grup municipal de CiU. 
Abstencions: un el del Sr. González del grup municipal de CiU. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s'aprova per majoria absoluta. 
 
 
 

8. Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula la portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell, posant en 
consideració que pel que fa al tema de medi-ambient s'haurien de fer 
companyes de conscienciació en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix 
Penedès, per tal d'erradicar en la mesura del possible el incivisme que es 
produeix a l'hora d'abocar les deixalles en els contenidors. Considera la 
regidora que fora convenient de fer una nova normativa en matèria de recollida  
de brossa. Considera la regidora que efectivament els contenidors costen 
d'obrir però que això no justifica que es deixi la brossa al costat dels mateixos. 
També considera que s'haurà de fer una campanya pels locals comercials del 
municipi. 
L'alcalde, continuant amb el debat iniciat per la regidora Sra. Güell, posa de 
manifest que també es dóna la circumstància que algunes persones venen al 
municipi per dos o tres dies i que la consciència de reciclatge  no la tenen molt 
elevada, pel que opten per tirar tota la brossa al rebuig. Explica l'alcalde que la 
comarca del Baix Penedès és la 38ena. en matèria de recollida selectiva, pel 
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que es fa evident poder conscienciar a la ciutadania en general de la 
conveniència de reciclar. Des del Consell Comarcal del Baix Penedès s'ha 
plantejat d'incidir en aquesta matèria a través de l'escola (a la comarca hi ha 19 
escoles que col·laborarien), ja que d'aquesta manera serien els nens els que 
influirien a casa. S'explica així mateix que per part del Consell Comarcal del 
Baix Penedès i a través de ECOBP, s'han substituït els contenidors de la 
brossa de tota la comarca per posar els de reciclats amb un cost aproximat de 
3.000.000 euros, essent el resultat molt escàs, ja que el reciclatge ha 
augmentat en aproximadament un 3%. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que una de les 
accions que es podrien portar a terme seria el de treballar en les bonificacions 
en aquelles famílies que  reciclen, fet que troba conforme l'alcalde. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell, informa que si es recicla 
bé, el rebut de la brossa hauria de baixar. 
L'Alcalde considera que si es pot discriminar mitjançant el pesatge de la bossa 
la brossa de cada municipi, pel que fa a Bellvei, hi ha la possibilitat de que els 
resultats estiguin per sobre de la mitja de la Comarca en el bon ús del 
reciclatge. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta demana si amb l'obertura del 
camp de futbol al públic en general si s'ha fet alguna assegurança. Exposa el 
regidor que les porteries de futbol 7 no estan lligades i que hi ha 4 porteries 
més  sense lligar. 
L'Alcalde informa que hi ha 2 porteries subjectes, 2 porteries més lligades amb 
cordes i que l'assegurança és la pròpia de l’immoble. Informa així mateix 
l'alcalde que s'han posat 50T de terra. 
La regidora Sra. Sebé, demana que es repassi el tema de l'assegurança. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta posa de manifest que al 
polígon industrial i falta neteja i que a mig polígon les faroles no s'encenen. 
Considera el regidor que s'hauria de millorar la imatge. Considera el regidor  
que el parc està brut i que hi ha possibilitat que apareguin petits rosegadors. 
L'Alcalde informa que actualment es fa la poda d'abres i neteja d'escorcells. 
Que també s'ha pres consciència que en l’entorn de la Deixalleria si han produït 
abocaments. Pel que fa als rosegadors, explica l'alcalde que s'han fet quatre 
actuacions  en el clavegueram i en els entorns de les parades de bus. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que les obres de 
l'accés a Baronia del Mar no han quedat del tot bé, ja que en les últimes pluges 
s'observa que van terres cap al camí, fet que considera lamentable i que  
estima que s'hauria d’arreglar. Considera així mateix que hi falta senyalització 
vertical i que li estanya que la senyalització horitzontal sigui tota discontinua. 
La regidora Sra. Gómez, informa pel que fa a la senyalització que els tècnics li 
han manifestat que s'està davant d'una via que és un camí, que ja s'indica al 
començament que la circulació ha d'esser inferir a 40 Km/h i que per tant la 
senyalització discontinua horitzontal és correcte. 
L'Alcalde informa que efectivament, com a camí rural els vehicles agrícoles ha 
de poder accedir a les diferents finques. 
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El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, posa en consideració el fet 
de que s'hagin posats bandes protectores amb reins que poden causar 
accidents als motoristes. 
L'alcalde informa que s'ha posat el que s'indicava en el projecte redactat per la 
Diputació de Tarragona i que l'empresa que a fet les obres ho ha fet seguint les 
instruccions de la direcció d'obra que també era de la Diputació i que en tot cas 
s'està davant d'un camí rural i que el trànsit no pot ser superior a 40Km./h. Tot 
seguit l'alcalde informa de que en les obres s'han produït un increment del 
10%, conseqüència de la gran quantitat de pedra que s'ha torbat en la zona. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, demana si en el pressupost 
de 2016 si farà alguna actuació  en la tanca del cementiri. 
L'Alcalde considera que la tanca del cementiri és correcta tot i que es conscient 
de que hi ha veïns que consideren que el tancament hauria d'esser diferent. 
Explica l'alcalde que hi ha alguns detalls que falten i que es preveu que per 
l'any 2016 si puguin incorporar, aquest detalls que falten són conseqüència de 
que l'empresa adjudicatària en acabar l'obra es va dissoldre però que tampoc 
se li va abonar res del que no va fer. 
La regidora Sra. Sebé, demana si es portaran a terme actuacions en el 
pàrquings i el seu manteniment així com en el manteniment del tot el cementiri 
en general 
L'Alcalde  manifesta que es farà el manteniment, i que ja es ve fent, explica que 
aquest any ja s'han tallat tres vegades les herbes del cementiri. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, demana si com a activitat 
extraordinària es farà anglès a la llar d'infants. 
La regidora Sra. Granado informa que l'activitat d'anglès a l'escola bressol ja va 
començar el 4 d'octubre i que es fa a les classes del eriçons i de les arietes, 
que actualment hi ha sis nen que fan us del serveis i que aquest es fa de les 
tres i quant a les quatre i quart, essent el cost per família de vint euros. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta considera la mesura 
adequada i estima que fora convenient que el servei arribés al 100% de l'escola 
bressol. 
La regidora Sra. Sebé, sobre el tema d'anglès a l'escola bressol, considera que 
s'hauria de plantejar de donar algun tipus de subvenció. 
L'alcalde informa que en les pròximes eleccions hi haurà una taula a Baronia 
del Mar. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que s'hauria 
d'actualitzar la web municipal. 
La regidora Sra. Granado explica que s'està treballant amb el tema i que es 
planteja la millora de la web municipal i el seu portal de transparència de fer-ho 
a través de la Diputacio de Tarragona. 
 
 
 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les vint hores i quinze 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 
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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 


