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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   

  

Número:  20140010 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  30/10/2014 
Horari:  de les 20:05 a les 21:50 hores 
Lloc:  l'Auditori de la Casa de Cultura 

 

  

ASSISTENTS:   

  
 
Alcalde  
  
Sr. Joan Sans i Freixas (PSC-PSOE)  
  
  
 
 
Regidors assistents  
  
Sr. Josep Raja i Molinari (PSC-PSOE) 
Sra. Montserrat Pérez i Gallego (PSC-PSOE) 
Sra. M. Gloria Molina i Doñate (PSC-PSOE) 
Sr. José Tauste i Olmedo (PSC-PSOE) 
Sr. Alfons Ribas i Pérez (PSC-PSOE) 
Sr. Joan Plana i Pons (CiU) 
Sra. Olga Navarro i Ribas (CiU) 
Sr. Joan Serres i Murtró (CiU) 
Sra. Nieves Cecilia i García (CiU) 
Sr. Carles Ribé i Solé (ERC) 
Sr. Joan Manuel Flores Prenda (ERC) 
Sra. Laura Aragón i Martos (PP) 

 
             
 
Secretari-interventor  
  
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
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Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, prèvia comprovació de quòrum 
suficient, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia: 

  

ORDRE DEL DIA 

 

1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
QUE S’HAN DUT A TERME DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2014 

2.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA 
DICTATS EL MES DE SETEMBRE DE 2014 

3.- EXP.NÚM. 20110426: MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS. NOMENAMENT 
SUPLENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A L'ENTITAT CONSORCI 
LOCALRET 

4.- EXP.NÚM. 20140098: FELICITACIÓ AGENTS AMB TIP 002, 005 I 016 

5.- EXP.NÚM. 20140619: RATIFICACIÒ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ PER A L'EXECUCIÓ EN L'ÀMBIT COMARCAL D'UN 
PROJECTE CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT I 
ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, REGULAT A 
L'ORDRE EMO/258/2014 

6.- EXP.NÚM. 20140622: APROVACIÓ DE L'ANNEX AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, AMB L'OBJECTE D'INCORPORAR EL 
SERVEI DE CENTRE OBERT 2014/2015 

7.- EXP.NÚM. 20090835: SOL.LICITUD PRÒRROGA DE 2 ANYS DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
L'ARBOÇ 

8.- EXP.NÚM. 20140496: LICITACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-
CAFETERIA DE L'EDIFICI DE CAL FREIXAS PER CONCESSIÓ 
PÚBLICA 

9.- EXP.NÚM. 20140653: MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2014 
DEL PROPER DIA 8 DE NOVEMBRE 

10.- PRECS I PREGUNTES 

  

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
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1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
QUE S’HAN DUT A TERME DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2014 

  
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
  
 

2.- DESPATX D’OFICI D’INFORMACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALD IA 
DICTATS EL MES DE SETEMBRE DE 2014  

  
El Sr. Alcalde passa a donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de 
setembre de 2014, afegint que s'han pogut consultar en el període de temps entre la 
convocatòria i la sessió d'aquest Ple. 
  
  
 
3.- EXP.NÚM. 20110426: MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS. NOMENA MENT 

SUPLENT DEL REPRESENTANT MUNI CIPAL A L'ENTITAT CONSORCI 
LOCALRET  

  
Desprès de les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011, i un cop constituïda 
la nova corporació, l’alcaldia va convocar un ple extraordinari el dia 14 de juliol de 
2011, amb la finalitat, entre altres, de designar els representants de l’ajuntament en els 
òrgans col·legiats dels que formi part aquesta corporació. Entre aquests òrgans 
col·legiats s’hi troba el consorci LOCALRET. 
  
Per aquesta entitat, el ple va aprovar com a representant municipal suplent a la Sra 
Laura Aragón Martos. 
  
A dia d’avui i donada l’actual conjuntura política municipal, aquesta alcaldia creu 
convenient revocar aquest nomenament per tal de que el Sr. Alfons Ribas Pérez sigui 
el representant suplent en aquesta entitat. 
  
Es per tot això que PROPOSO: 
  
Primer. - Revocar el nomenament, adoptat per acord de Ple de data 14 de juliol de 
2011, de la sra Laura Aragón Martos com a representant municipal suplent a l’entitat 
consorci LOCALRET 
  
Segon.-  Designar com a representant suplent de l’ajuntament de l’Arboç als òrgans 
col·legiats del consorci LOCALRET al sr. Alfons Ribas Pérez. 
  
Tercer.-  Notificar el present acord a la regidora sra Laura Aragón Martos i al regidor sr. 
Alfons Ribas Pérez. 
  
Quart.-  Comunicar el present acord al Consorci LOCALRET. 
    
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
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G.M. del PSC: favorable 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
   
5 G.M. del PSC: sí 
5 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. d’ERC: sí 
1 G.M. del PP: abstenció 

 
 
4.- EXP.NÚM. 20140098: FELICITACIÓ AGENTS AMB TIP 002, 005 I 016 

  
Vista la proposta realitzada pel Cap de la Policia Local en data 19 de setembre de 
2014, que literalment diu: 
 
"El dia 16 de setembre de 2014 a les 18,00 hores es va procedir a la detenció del veí 
d’aquesta població MAHG per un suposat delicte de temptativa de robatori interior de 
vehicles. 
 
(...)". 
 
Donat que els agents que estaven de servei durant aquesta actuació, segons consta al 
Departament de Recursos Humans, eren l’agent TIP 002 i l’agent TIP 016; 
 
Atès que segons el Cap de Policia, l'agent amb TIP 005, encara que no es trobava de 
servei, va tenir a veure amb la detenció de referencia; 
 
Proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Felicitar els agents de la Policia Local amb els TIP 002, 005 i 016, per la seva 
actuació en la detenció de l’individu que intentava sostreure les pertinences dels 
propietaris dels vehicles estacionats al pàrquing de la estació, en data 16 de setembre 
de 2014. I especialment a l'agent amb el TIP 005, que es trobava fora de servei, i és 
qui va trucar la Policia Local per alertar-los. 
 
Segon.-  Passar notificació del present acord als agents amb els TIP 002, 005 i 016, 
als efectes pertinents. 
  
Ribé.- Entenc que els agents 02 i 016 estaven fent la seva feina perquè 
estaven servei. L'Agent 05 és el que estava fora de servei, i en un acte de bona 
voluntat, va fer la trucada a la Policia Local. 
 
Alcalde.- En casos anterior similars que hi ha hagut, s'ha seguit el mateix criteti. 
 
Raja.- Es pot felicitar als 3 agents, i especialment al 05, per estar fora de servei. 
 
Plana.- Estic d'acord en què es faci una menció especial, i per properes vegades 
s'hauria de seguir el criteri de felicitar els qui estiguin de servei, sempre i quan es vagi 
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més enllà del que els hi pertoca, posant en risc la seva persona. No felicitar-los en 
cada detenció. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: favorable 
G.M. de CiU: abstenció  
G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat, amb l'esmena indicada, de 
felicitar especialment a l'agent amb TIP 005. 
 
 
 
5.- EXP.NÚM. 20140619: RATIFICACIÒ DEL CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ PER A L'EXECUCIÓ EN L'ÀMBIT COMARCAL D'UN 
PROJECTE CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT I 
ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, REGULA T A 
L'ORDRE EMO/258/2014  

  
En data 6 d'octubre de 2014, per part d'aquest Ajuntament, juntament amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès, i els Ajuntaments del Vendrell, Calafell i Cunit, es va 
signar el "Conveni de col.laboració per a l'execució en l'àmbit comarcal d'un projecte 
corresponent al programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, 
regulat a l'ordre EMO/258/2014", la qual regula les subvencions destinades 
a programes de suport al desenvolupament local per la convocatòria de 2014. 

Aquest conveni té per objecte establir el marc de responsabilitats recíproques de les 
entitats signatàries, dins dels diferents nivells de participació en el projecte "Activitats 
d'identificació, diagnosi, planificació, seguiment i promoció de projectes estratègics 
territorials que tinguin impacte en la generació d'ocupació", dins del programa de 
suport i acompanyament a la planificació estratètiga, en el sentit de la seva execució 
efectiva i en la participació de la convocatòria de subvencions convocada pel Servei 
Català de la Salut (SOC), mitjançant l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost (DOGC núm. 
6683). 
 
Donat que perquè tingui validesa aquest conveni cal la seva ratificació pel Ple d'aquest 
Ajuntament, proposo l'adopció del següent  

ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar el "Conveni de col.laboració per a l'execució en l'àmbit comarcal d'un 
projecte corresponent al programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica, regulat a l'ordre EMO/258/2014", signat en data 6 d'octubre de 2014 per 
aquest Ajuntament, el Consell Comarcal Baix Penedès, i els Ajuntaments del Vendrell, 
Calafell i Cunit, i que s'annexa a la present proposta. 

Segon.- Passar notificació del present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
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Resultat de la votació 

Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: favorable 
G.M. de CiU: favorable 
G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
6.- EXP.NÚM. 20140622: APROVACIÓ DE L'ANNEX AL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMEN T 
DE L'ARBOÇ I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS E N 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, AMB L'OBJECTE D'INCORPORAR 
EL SERVEI DE CENTRE OBERT 2014/2015  

  
L’any 2012 aquest Ajuntament va aprovar un conveni de cooperació 
interadministrativa, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de 
l’Arboç en matèria de Serveis Socials 2012-2015. 
  
Com en els darrers anys, hi ha la possibilitat de continuar amb el servei de Centre 
Obert amb la finalitat principal d’educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i 
amb valors. Aquesta activitat es realitzarà dues tardes a la setmana, dues hores cada 
tarda, al finalitzar l’horari escolar, fins el 29 de maig de 2015. 
  
L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a signar aquest annex al conveni de serveis 
socials 2012-2015, i segons el punt quart del present annex a aportar la quantitat de 
1.300,00 € , que es prorrogarà anualment per acord entre les dues parts; 
  
Vist l’informe del Departament d’Intervenció, en el qual s’estableix que existeix crèdit 
disponible per afrontar aquesta despesa; 
   
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
   
Primer.-  Aprovar el següent annex al conveni de col·laboració interadministrativa entre 
diversos ajuntaments i el Consell comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis 
socials, amb l’objecte d’incorporar el servei de Centre Obert. 
  
Segon.-  Aprovar la despesa de 1.300,00 € (mil tres-cents euros) amb càrrec a la 
aplicació 14.04.2310.46500 pressupostària de la Corporació. 
  
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i passar 
comunicació al departament d’Intervenció. 
  
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATI VA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ I EL CONSELL COMARCAL DEL B AIX PENEDÈS 
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, AMB L'OBJECTE D'INCO RPORAR EL 
SERVEI DE CENTRE OBERT 
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El Vendrell (Baix Penedès), de setembre de 2014 
  
D'una part, el Sr. Joan Sans i Freixas, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
l'Arboç 
  
De l’altra part, a Sra. Marifé Merchan Bordallo, consellera comarcal delegada de l'Àrea 
d'Atenció Bàsica a Persones 
  
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se, i 
de comú acord, 
   
MANIFESTEN 
   
PRIMER.  
  
El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar en sessió ordinària 3/2012, 
de 6 de juny, el Conveni de Cooperació interadministrativa 2012-2015 entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (els de 
població inferior a 20.000 habitants), el qual estableix la prestació del servei d'Atenció 
Social supeditat a les condicions del contracte programa vigent en cada moment entre 
el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de Benestar Social i Família.  
   
SEGON 
  
Des de l'Àrea d'Acció Social del Consell Comarcal s'ha creat el Servei de Centre Obert 
Itinerant i un dels municipis escollits per implementar aquest projecte ha estat l'Arboç. 
Aquest servei és una alternativa a l'ocupació del temps lliure dels infants, pretén donar 
resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat principal 
d'educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors. L'objectiu principal 
és la participació en el desenvolupament integral de la persona, intensificant la relació 
entre els infants, i també la relació d'aquests i els adults 
   
TERCER. 
  
L'activitat es realitzarà dues tardes a la setmana, dues hores cada tarda, al finalitzar 
l'horari escolar. La duració prevista d'aquest servei és del 6 d'octubre de 2014 al 29 
de maig de 2015. 
  
QUART 
  
Els/les Educadors/es Socials i/o Monitors/es que realitzaran l'activitat provenen de 
l'entitat CEPS, amb qui el Consell Comarcal ha establert un contracte administratiu. El 
Consell Comarcal també contracta una assegurança de responsabilitat civil per les 
activitats que es realitzin a l'exterior. 
  
L'Ajuntament aportarà la quantitat de MIL TRES-CENTS EUROS (1.300,00 €) per 
col·laborar en el finançament del servei.  
El Consell Comarcal emetrà i notificarà trimestralment a l'ajuntament de l'Arboç el 
document d'ingrés de la seva aportació amb el concepte de Centre Obert. 
  
Els terminis i les quantitats a ingressar seran les següents: 
 
1r trimestre: Gener 2015 ( 433,00 €). 
2n trimestre: Abril 2015 ( (433,00 €). 
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3r trimestre: Juliol 2015 ( 434,00 €) 
  
L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des de 
la recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, autoritza al Consell 
Comarcal a fer compensació de crèdits. 
  
Un cop finalitzat el projecte es justificarà la despesa realitzada mitjançant la factura de 
l'entitat que presta el servei, del material comprat i de l'assegurança. 
  
CINQUÈ. 
  
En els termes establerts a l'art. 75 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, i per al 
temps que durin les activitats, l'Ajuntament cedirà un espai adequat per a la realització 
de l'activitat, que va adreçada a menors, i aportarà el material necessari. Aquest espai 
ha de complir els següents requisits mínims: 
  
-      Disposar de mobiliari i material suficient (taules, cadires, pissarra, guixos, etc.), 
tenint en compte que el màxim de participants serà de 10. 
-      Dintre de les possibilitats de l'Ajuntament, fora adequat comptar en aquest espai 
amb ordinadors i connexió a Internet.  
-      Els locals disposarà dels serveis adients (llum, aigua sanitària, calefacció), 
complirà la normatives de seguretat d'edificis (proteccions elèctriques, llums de 
seguretat, extintors, sortida d'emergència, etc.), i estarà cobert per una assegurança 
de responsabilitat civil que empari l'activitat a realitzar. 
  
SISÈ 
  
Prioritàriament, els menors atesos seran aquells que viuen en famílies de l'Arboç que 
estan en seguiment als Serveis Socials Bàsics i/o a l'Equip d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència del Consell Comarcal del Baix Penedès. En el cas que quedin places 
vacants, es promourà que altres serveis/recursos de la zona puguin igualment 
proposar altres menors, en coordinació amb els serveis socials. 
  
SETÈ 
  
Eixos estratègics 
  
     Els eixos estratègics que serveixen de marc a les accions són els següents: 
  
·       Universalitzar els serveis socials, fent-los accessibles a tota la ciutadania. 
·       Enfortir les polítiques de suport a les famílies, adequant-les a les noves formes 
familiars i necessitats socials. 
·       Enfortir les polítiques de promoció i d'atenció i a la infància i a l'adolescència, 
especialment els casos més vulnerables. 
·       Impulsar polítiques de ciutadania que afavoreixin la integració de la població 
nouvinguda en una societat cohesionada. 
·       Avançar cap a una societat plenament inclusiva amb la potenciació del treball en 
xarxa. 
·       Promoure l'autonomia personal, la prevenció i l'atenció a persones que viuen en 
situacions de risc, amb dèficits de suport socials i/o vulnerabilitat social; especialment 
els nens en la primera infància. 
  
VUITÈ 
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A través del Cap de Negociat dels Serveis Socials Bàsics, es mantindrà 
permanentment informats els ajuntaments de la tipologia i nombre de casos que 
s'atenen. 
  
NOVÈ 
  
Vigència 
  
Aquest conveni entra en vigència a partir de la data de la signatura i s'estableix per a 
la realització de l'activitat, i en tot cas decauran els seus efectes el 29 de maig de 
2015. 
  
En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, del qual se'n fan dues 
còpies, i a un sol efecte, en la data i lloc anteriorment esmentats. 
  
CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX PENEDÈS 
  
  
  
Marifé Merchan Bordallo

AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
  
  
  
  
Joan Sans i Freixas 

  
DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari acctal. del Consell Comarcal del Baix 
Penedès, dóna fe de l'existència d'aquest annex al CONVENI INTERADMINISTRATIU 
(2012-15) EN MATERIA DE SERVEIS SOCIALS, així com d'autenticitat de les 
signatures que hi consten. 
  
  
EL SECRETARI ACCTAL. 
  
El Vendrell (Baix Penedès), de setembre de 2014 
  
Carles.- Abans era gratuït. 
 
Pérez.- Des de l'any passat que es paga. 
 
Alcalde.- Es paga i es fa una quota pel nombre d'habitants. 
 
Navarro.- Quanta canalla hi va, més o menys? 
 
Pérez.- Uns 14. 
  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: favorable 
G.M. de CiU: favorable 
G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat. 
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7.- EXP.NÚM. 20090835: SOL.LICITUD PRÒRROGA DE 2 ANYS D EL 

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
L'ARBOÇ  

  
Donada la impossibilitat de dur a terme totes les actuacions previstes en el Pla de 
Barris de l'Arboç aprovat el 2010, per dur-lo a terme en el quatrieni 2010-2014. 
 
Vist l'informe de l'Arquitecta Municipal, responsable del "Projecte d'Intervenció Integral 
del nucli antic de l'Arboç" aprovat l'any 2010, on es posa de manifst que: 
 
""Modificació i Prorròga del Projecte d’intervenció i ntegral del nucli antic de 
l’Arboç - Convocatoria 2010   
  
1)      Introducció de la sol·licitud. 
  
·       Antecedents  
  
Mitjançant la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, es va obrir la convocatòria per 
l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el 
Decret 369/2004, de 7 de setmbre, pel qul es desplega l’ementada Llei, i per 
l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de 
desmbre, de mesures fiscals i financeres. 

En data 22 de juny de 2010, el titular del Departament de Politica Territorial i Obres 
Públiques va resoldre atorgar al municipi de l’Arboç una subvenció de 3.730.921,13 
euros. 
  
Per la seva part, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010, 
ha acceptat la subvenció atorgada. 
  
En data 18 d’octubre de 2010, es va signar Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de l’Arboç per al 
desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli antic de l’Arboç. Aquest 
conveni el va signar el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques d ela 
Generalitat de Catalunya i l’Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç. 
  
Dins del conveni es va signar el Pla Financer del PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE L’ARBOÇ. 

Aquest Pla Financer establia un pressupost total de 4.974.561,51 euros dels quals 
corresponia una subvenció de la Generalitat del 75% ( 3.730.921,13 euros) i un 25% a 
financer per l’Ajuntament ( 1.243.640,28 euros). 

Aquest projecte es desenvolupava en 4 anualitats. 2010-2014 
  
·         Aspectes generals de la motivació de la modificació  i prorroga  
  
L’Ajuntament de l’Arboç, va iniciar l’obra de l’equipament de Can Freixas, fent una 
inversió entre els anys 2010-2011 de 1.072.417,71 euros. 
En Gestió del projecte es van justificar 23.568 euros al 2011; 23.568 euros al 2012; 
5.533,33 euros al 2013; 8.176,44 euros al 2014 amb un total de 60.845,77 euros. 
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En programes socials s’han invertit 1.938,18 euros 
  
Amb un total de 1.135.201,66 euros. 
  
Del 75% subvencionat per la Generalitat que correspondria a 851.449,25 euros, s’han 
rebut 67.533,46 euros. 
  
Per aquest motiu es proposa aquesta prorroga del projecte en dos anys més. Passant 
de 2010-2014 a 2010- 2016. 
  
2)       Descripció dels canvis que pateix el projecte. 
  
·       Motivació.  
  
La problemàtica del Nucli Antic de l’Arboç, de naturalesa social, econòmica, 
urbanística i arquitectònica. Es continuen mantenint accentuada per l’actual crisi 
econòmica. Les actuacions que s’establien en el projecte inicial en aquestes quatre 
direccions es mantenen. En aquest moment es dona més prioritat a les de tipus social. 
Sense oblidar tots els altres camps d’actuació, ja que una acció segmentada o 
segregada no és suficient per a superar els dèficits i mancances existents en el Nucli 
Antic. 
  
Les propostes establertes en el projecte inicial es continuen mantenint per permetre: 
  
·         Millorar l’accessibilitat i la xarxa dels espais públics urbans. 
·         Millorar la qualitat de l’habitabilitat. 
·         Fomentar l’equilibri de l’àrea d’intervenció respecte a la resta del municipi, en 
quan a equipaments, dotacions, diversitat econòmica i d’activitats i qualitat de l’espai 
públic. 
·         Consolidar el Nucli Antic de l’Arboç com a conjunt patrimonial i espai d’identitat 
de referència. La conservació i rehabilitació dels elements amb valor històric i 
arquitectònic ha de permetre recuperar i potenciar el conjunt urbà del Nucli Antic de 
l’Arboç com un àmbit patrimonial de característiques úniques a Catalunya, així com un 
espai d’identitat i referència del municipi. 
  
Les estratègies inicials s’han de recuperar com són la qualitat, la intensitat i la 
transversalitat. 
  
Per fer viable i consolidar les intervencions que contenen els diferents camps es fa 
necessari modificar i prorrogar el període d’actuació de 2010-2014 a 2010-2016. 
  
Es mantenen els quatre grans eixos estructuradors que contenen els diferents camps 
d’actuació. 
  
Fent una revisió de totes les actuacions previstes en el Projecte d’Intervenció Integral 
del Nucli Antic de l’Arboç, es proposen fer les següents modificacions: 
  
CAMP 1 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS  VERDS 
  
1.01.01 HOSPITAL amb una inversió de 381.538,97 euros. Es manté com en el 
projecte inicial. 
   
1.02.01. PANXITA amb una inversió de 131.454, 60 euros. Es manté com en el 
projecte inicial. 
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1.03.01 RAMBLA GENER amb una inversió de 420.476,61 euros. Es proposa com a 
nova actuació. 
  
1.04.01 RAMBLA BALL DE BASTONS amb una inversió de 420.476,61 euros. 
S’anul·la del finançament PLA DE BARRIS, aquesta obra s’ha executat amb 
finançament del POUSC. 
  
1.05.01 MURALLA-JUSSA amb una inversió de 669.029,12 euros. Es manté com en el 
projecte inicial. 
  
1.06.01 ENTORN SANT JULIA 2.FASE amb una inversió inicial de 80.255,24 euros. 
Es proposa ampliar el pressupost. Aquesta obra anava finançada pel 1,5 % cultural del 
Ministerio de Fomento, actualment paralitzat. S’incorpora el pressupost total del 
projecte al Pla de Barris. El projecte total té un import de 432.832,70 euros. 
  
Pel que el CAMP 1 inicialment amb una inversió de 1.682.654,54 euros passaria a 
incrementar-se en 2.035.331,99 euros . 
  
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL ·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 
  
2. 01.01 Criteris rehabilitació i carta de colors amb una inversió de 30.000 euros. Es 
proposa incrementar el pressupost amb inclusió de la redacció d’un Pla Especial del 
Nucli Antic on s’incorporin tots els criteris a nivell normatiu. El pressupost previst 
50.000 euros iva inclòs.  
  
Un dels objectius del PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
L’ARBOÇ, redactat l’any 2009 per l’equip d’urbanistes Jornet-Llop-Pastor per a 
l’Ajuntament de l’Arboç, és el de CONSIDERAR EL NUCLI ANTIC COM A CONJUNT 
PATRIMONIAL.  
  
Per això, per assolir el punt 5.1. de l’ESTRATÈGIA I PRIORITATS, CONTINGUT DE 
LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ del Projecte d’Intervenció Integral al que anem fent 
referència, “Consolidar el  Nucli Antic de l’Arboç com a conjunt patrimonial  i espai 
d’identitat i referència. La conservació i rehabilitació dels elements amb valor històric i 
arquitectònic ha de permetre recuperar i potenciar el conjunt urbà del nucli Antic de 
l’Arboç com a àmbit patrimonial de característiques  úniques a Catalunya , així com 
un espai d’identitat i referència del municipi.”, es presenta aquesta proposta. 
  
En efecte, la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Construït i  
Catàleg i de  desenvolupament del Nucli Antic de l’Arboç  vol ser un pas endavant 
en la concreció dels elements importants del patrimoni arbocenc (que definim com a 
construït per incloure tant les restes arqueològiques com els elements arquitectònics) 
identificant-ne més dels relacionats al Catàleg del POUM com revisant alguns dels 
nivells de protecció establerts actualment, millorant les disposicions de la normativa de 
protecció i de manteniment i millora de les edificacions existents i proposant 
actuacions per “descobrir” aspectes i elements ocults tot superant la postura “a la 
defensiva” de la normativa vigent. Tot amb la voluntat de millorar la percepció del Nucli 
Antic, i no només del que podríem anomenar centre Històric, com a Conjunt 
Patrimonial. 
  
Així el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg i de 
Desenvolupament del Nucli Antic de l’Arboç identificarà les restes del traçat de l’antiga 
muralla (declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat sense, però, 
donar-ne una delimitació exacta) i d’altres elements construïts ubicats en l’àmbit del 
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Pla especial, fent-ne la fitxa corresponent i revisant les dels elements actualment 
protegits del POUM, integrarà les disposicions del Pla Especial de l’Església de Sant 
Julià i el seu entorn per tal de refondre’l en un sol document i revisarà la Normativa 
d’actuació en façanes i cobertes especificant sistemes constructius, materials (i colors, 
coordinadament amb la Carta de Colors que també es proposa encarregui 
l’Ajuntament en proposta a part). Posant en valor part del Patrimoni ara amagat per 
ajudar a assolir l’objectiu de “consolidar el nucli antic de l’Arboç com a conjunt 
patrimonial de característiques úniques a Catalunya”. 
  
Amb aquest document es donaria impuls als programes  
  
2.02.01 Programa de recuperació de cobertes 
  
2.03.01 Programa de recuperació de façanes 
  
5.01.01 Programa d’ajuts per a l’adequació de les instal·lacions comunitàries de 
sanejament, aigua i electricitat. 
  
Pel que el CAMP 2 passaria del pressupost  inicial de 300.000 euros a 320.000 euros. 
  
El CAMP 5 Programa d’ajusts per l’adequació de les instal·lacions comunitàries es 
manté amb el mateix pressupost de 300.000 euros. 
  
El Camp 3 Rehabilitació i ampliació de Can Freixas com Hotel d’Entitats amb un 
pressupost inicial de 1.205.000 euros es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 4 amb el Centre d’Interconnexió i accés lliure a Internet Can Freixas amb un 
pressupost inicial de 95.000 euros es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 6 Espais Familiars amb un pressupost de 38.805 euros es manté el mateix 
pressupost. 
  
El Camp 7.1. Gestió del Projecte d’Intervenció Integral amb un pressupost inicial de 
157.120 euros s’amplia fins 220,950,40 euros. 
  
El nostre Pla de Barris pertany a l’any 2010. Des de llavors fins ara, la situació social i 
econòmica del barri d’actuació ha anat evolucionant i s’ha vist afectada pels canvis 
que han anat succeint al seu entorn durant el transcurs d’aquest últims quatre anys. 
  
Especialment la crisi econòmica i l’atur que ha comportat, ha fet que des de 
l’Ajuntament de l’Arboç es realitzi una nova avaluació d’aquest camp, especialment 
sensible a les necessitats actuals i futures a mig i llarg termini de la població que viu al 
barri. 

Les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) referents a la taxa d’ atur 
registral del municipi (24%) i segons les dades de les que disposem, respecte el nivell 
de formació dels aturats residents al barri, posen de manifest la necessitat d’actuar en 
aquest àmbit.  

D’altra banda, donat el volum de població immigrant ja instal·lada al barri i la seva 
intenció d’establir-se de forma permanent dins del municipi, fa que es generi la 
necessitat de la realització d’actuacions de sensibilització, així com de crear espais de 
trobada entre diferents cultures. 
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Com a conseqüència d’aquesta nova valoració s’han realitzat canvis en els continguts i 
objectius de varies de les actuacions inicialment previstes. Els canvis previstos no 
impliquen un augment dels les quantitats econòmiques aprovades al Pla de 2010, 
únicament comporten un intercanvi d’imports entre actuacions del mateix camp, sense 
influir en la inversió prevista en el pla financer inicial. 
  
El Camp 7.2. Pla de participació ciutadana i foment del teixit social amb un pressupost 
incial de 73.268 euros es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 7.3. Programa de foment de les relacions intergeneracionals i dinamització 
dels col·lectius de gent gran amb un pressupost de 67.819 euros es manté el mateix 
pressupost. 
  
El Camp 7.4. Programa de cohesió social a través de la cultura amb un pressupost de 
61.037 euros es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 7.5. Programa d’atenció a la població nouvinguda i de relacions interculturals 
amb un pressupost de 81.382 euros es manté el mateix pressupost. 
  
S’amplien els continguts d’aquesta actuació i s’incorporen els objectius i accions 
previstes en l’actuació 7.7 Foment i diversitat de les relacions inter-culturals , 
quedant inclosa dins de l’anterior. Es manté el pressupost previst inicialment dins de 
l’actuació 7.5 de 81.382 €. Es canvia el nom de l’acció i es denomina 7.5. Programa 
d’atenció a la població nouvinguda i foment de les relacions inter-culturals.  
  
El Camp 7.6. Programa d’esport, salut i convivència amb un pressupost de 40.691 
euros es manté amb el mateix pressupost. 
  
El Camp 7.7. Foment i diversitat de les relacions interculturals amb un pressupost de 
101.728 euros queda anul·lada i s’incorpora en el camp 7.5. 
  
7.8 Programa de qualificació i orientació laboral d e les persones amb dificultats 
d’inserció al mercat de treball.  
  
S’incorpora aquesta nova actuació. Aquesta acció no va ser incorporada en el Pla de 
2010 degut a temes pressupostaris, en aquesta ocasió es farà servir la inversió de 
101.728€ que quedaria disponible pel canvi realitzat en el programa 7.7 anteriorment 
comentat, de manera que la inversió econòmica total prevista pel camp 7 quedaria tal i 
com va ser aprovada inicialment. 
  
El Camp 7.9. Programa contra la fractura digital amb un pressupost de 27.127 euros 
es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 7.12 Programa de dinamització dels joves amb un pressupost de 81.382 
euros es manté el mateix pressupost. 
  
El Camp 8.1. Ampliació de les voreres i millora de l’accessibilitat en un tram de 
l’avinguda Verdaguer amb un pressupost inicial de 661.547,97 euros es modifica 
225.040,12 euros l’ambit d’actuació ampliant amb els espais verds adjacents amb la 
finalitat de realitzar un projecte unitari del tram l’avinguda M.C. Verdaguer amb l’illa 
compresa entre el carrer Pau Sicart, carrrer Nord, carrer Francesc Macià.  
 

• Imports a modificar    

•  
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- Actuacions que augmenten de pressupost.   
  
1.06.01 Urbanització de l’entorn de Sant Julià 2a. Fase 
  
 Aquesta actuació amb un pressupost inicial de 80.155,24 euros passa a 432.832,69 
euros. 
  
2.01.01 Criteris per a la rehabilitació i nova cons trucció d’edificis al Nucli Antic i 
Carta de Colors de les façanes.  
  
Aquesta actuació augmenta de 30.000 euros a 50.000 euros 
  
7.01.01 Gestió del Projecte d’Intervenció Integral  
  
Amb una previsió inicial de 157.120 euros passa a 220.950,40 euros. 
  
- Actuacions que disminueixen de pressupost.  
  
8.01.01 Ampliació de les voreres i millora de l’acc essibilitat en un tram de 
l’avinguda M. C. Verdaguer  
  
Amb una previsió inicial de 661.547,97 euros passa a 225.040,12 euros. 
  
- Actuacions que es deixen de realitzar.  
  
1.04.01 Urbanització de l’interior de la rambla del  Ball de Bastons.  
  
Amb un pressupost inicial de 420.476,61 euros es deixa de finançar pel PLA DE 
BARRIS, actualment executada i finançada pel POUSC 
  
- Noves actuacions, coherents amb el projecte.  
  
 1.03.01. Urbanització rambla Josep Gener  
  
Amb un pressupost de 420.476,61 euros s’incorpora en el Projecte i es finança pel Pla 
de Barris. Aquesta actuació ja estava prevista executar-la en el Projecte inicial, i no es 
va incorporar en el pla financer inicial. 
Es creu convenient tornar-la a incorporar per estar situada en el centre de tota l’area 
del projecte i ser un punt estratègic dins del Nucli Àntic. 
  
7.8 Programa de qualificació i orientació laboral d e les persones amb dificultats 
d’inserció al mercat de treball.  
  
S’incorpora aquesta nova actuació. Aquesta acció no va ser incorporada en el Pla de 
2010 degut a temes pressupostaris, en aquesta ocasió es farà servir la inversió de 
101.728€ que quedaria disponible pel canvi realitzat en el programa 7.7 anteriorment 
comentat, de manera que la inversió econòmica total prevista pel camp 7 quedaria tal i 
com va ser aprovada inicialment. 

·       Quadre resum amb els imports totals de les actuacions que es modifiquen."" 
Veure ANNEX 1 - Nou Pla financer  
  
·       Fitxes modificades i actualitzades 
Veure ANNEX 2 - fitxes modificades i actualitzades"" 
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Proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar demanar una pròrroga de 2 anys del "Projecte d'intervenció Integral 
del nucli antic de l'Arboç", aprovat per dur a terme les actuacions incloses en el 
període dels anys 2010-2014, d'acord amb la Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 22 de juny de 
2010. 
 
Segon.- Aprovar les modificacions, dels imports i les actuacions que s'indiquen en els 
annexos 1 i 2 de l'informe de l'Arquitecta Municipal, responsable del Pla de Barris. 
 
Tercer.-  Passar notificació del present acord i dels annexos a l'Oficina de Barris, i 
comunicar-ho al Departament d'Intervenció als efectes pertinents. 
   
Plana.- La pròrroga que es demana és per motius econòmics i la resta es manté? 

Alcalde.- Hi ha algun canvi en les dates. 

Secretari.- Amb la vènia de l'Alcaldia, bàsicament es canvia una rambla per l'altra. 

Plana.- Es treu la rb. del Ball de Bastons perquè ja està feta? 

Ribé.- I s'hi incorpora la rambla Josep Gener. Hi ha canvi. 

Alcalde.- Éstà marcat el que és nou: la urbanització de la rambla Josep Gener i el 
programa de qualificació i orientació laboral. És treu la rb. del Ball de Bastons i foment 
de les relacions interculturals. 

Plana.- En què consisteix el de la rb. Josep Gener? 

Raja.- És un projecte que ja existia originàriament, quan es va presentar el Pla de 
Barris, i el van rebutjar. El que es fa és l'arranjament de tota la rambla, però no és una 
remodelació. 
 
Ribé.- S'ha cobrat de Cal Freixas? 

Alcalde.-. Encara no. Van dir que quan tinguin liquidesa. 

Plana.- La urbanització de l'entorn del Sant Julià, passa de 80.000 € a 432.000 €. Per 
què? També la gestió passa de 157.000 €a 220.000 €. N'hi ha que disminueixen. No 
s'explica el per què d'aquestes increments i disminucions. 

Raja.- Pel que fa a l'increment de l'entorn, s'hi ha passat el que hi havia de l'1 % 
cultural, per compensar. 

Plana.- El total es manté? 

Raja. Sí. 

Laura.- S'ha rebut el total de la subvenció d'aquest pressupost? 

 
Alcalde.- No es paga de cop. Es va pagant un 75 % del que es va justificant, tot i que 
de moment només s'ha rebut una petita part del justificat. 

Resultat de la votació 
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Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: favorablement 
G.M. de CiU: abstenció 
G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
   
5 G.M. del PSC: sí 
5 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. d’ERC: abstenció 
1 G.M. del PP: abstenció 
 
 
 
8.- EXP.NÚM. 20140496: LICITACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BA R-

CAFETERIA DE L' EDIFICI DE CAL FREIXAS PER CONCESSIÓ 
PÚBLICA  

  
Atès que no fa molt han finalitzat les obres de construcció del l’edifici de Cal Freixas, i 
donat que entre les seves instal·lacions s’hi troba un espai per tal de ser destinat a Bar 
Cafeteria.  
  
Atès que aquesta Corporació és titular del servei i vol prestar-lo amb la modalitat de 
gestió indirecte, mitjançant concessió, ja que la pròpia naturalesa del mateix fa que 
aquesta forma sigui la més idònia. Cal tenir en compte també, que aquest servei no 
comporta l'exercici de potestats indeclinables i de coacció administrativa. 
  
D’altra banda, cal recordar que l’adjudicatari del Bar Cafeteria haurà de portar a terme 
tasques de consergeria, així com petites reparacions en les instal·lacions de l’edifici. 
  
Per acord de Junta de Govern, de data 31 de març de 2011, es va aprovar l’expedient 
per la contractació de la gestió d’aquest servei de bar, i dintre de termini només es va 
presentar una proposta, la qual va ser rebutjada per la mesa de contractació en data 
26 de maig de 2011, donat que no complia cap dels requisits establerts en el Plec de 
Clàusules administratives que regulava dit procediment. 
  
Cal procedir, doncs, a una nova licitació per a la contractació de la gestió d’aquest 
servei públic. 
  
Vistos els articles 153 i 154 a) i 162.1 de la Llei de Contractes del sector públic, i els 
articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals.  
  
Vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció de dates 16 de juliol de 2014, i els Plecs 
de Clàusules Administratives i Tècnics particulars de data 15 de juliol de 2014. 
  
Vist que la competència per la present contractació correspon al Ple de la Corporació 
per excedir el contracte els quatre anys de durada. 
  
Amb tot això es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  
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ACORDS:  
  
Primer.-  Aprovar l’expedient per a la contractació de la gestió del servei públic del Bar 
Cafeteria a l’edifici de Cal Freixas ubicat al C/ Hospital, 13, per procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària, amb el següent tipus de licitació del preu de la 
concessió: 

60 euros/mes (sense IVA) ,  72,60 €/mes(amb IVA del 21 %) els 3 primers anys 
  
80 euros/mes (sense IVA), 96,80 €/mes (amb IVA del 21%) el 4t any 
  
100 euros/mes (sense IVA), 121,00 €/mes (amb IVA del 21%) el 5è any 
   
Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que 
hauran de regir aquesta concessió, resultat de la seva adaptació a aquest nou 
procediment, originari del procediment anterior sense adjudicació. 
   
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació al BOPT, al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i a 
la pàgina web municipal. 
   
No obstant el Ple acordarà allò que estimi oportú. 

Navarro.- Per què es passa de 3 a 5 anys la durada del contracte? 
 
Alcalde.- Perquè qui ho agafi, pugui treure un rendiment en la inversió que faci. En 
quant a la llum, es pot deixar com a millora de la proposta. Ja tenen la neteja i petites 
reparacions que hauran de fer. 
 
Aragón.- De la llum se n'haurien de fer càrrec, perquè se'n gasta molta. 
 
Plana.- En aquest moment econòmic, és difícil saber si en treuran o no rendiment. 
Hauria de quedar molt ben lligat. Perquè si hi ha un rendiment econòmic important, es 
puguin demanar part dels costos de la llum, cànons, ... Que es pugui revisar en funció 
del rendiment, en el moment de fer el compte d'explotació anual. Dins d'uns límits 
raonables. Establir una proporcionalitat en el contracte. 
 
Alcalde.- Es pot fer una part fixa mínima  i una altra de variable, proporcional en funció 
dels beneficis, i a revisar quan es faci el compte d'explotació. 
 
Raja.- En tres trams. 
 
Els trams que s'incorporen al plec de clàusules queden de la manera seqüent: 
 

- de 0 a 10.000 € de benefici,  
- de 10.001 a 25.000 € de benefici, pagarien el 50 %  
- a partir de 25.001 de benefici, pagarien el 100 % 

  
Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació de la Comissió Informativa de data 27 d'octubre de 
2014, es dictamina favorablement, amb el següent resultat: 
  
G.M. del PSC: favorable 
G.M. de CiU: abstenció 
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G.M. d’ERC: abstenció 
G.M. del PP: abstenció 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova, amb l'esmena indicada dels trams per al 
pagament de la llum, amb el següent resultat: 
   
5 G.M. del PSC: sí 
5 G.M. de CiU: abstenció 
2 G.M. d’ERC: abstenció 
1 G.M. del PP: sí 

 

 
9.- EXP.NÚM. 20140653: MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2014 

DEL PROPER DIA 8 DE NOVEMBRE  

  
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
  
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries, Atesa la consolidació que després de 18 anys està assolint la iniciativa 
cívica del 
  
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general, 
  
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana, 
  
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
  
El Ple de l’Ajuntament de l'Arboç  
 
ACORDA:  
  
Primer.- Donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
  
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
  
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
  
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
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Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, 
o a través de l’a/e:  cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. 
   
Resultat de la votació 
 
Havent-se presentat aquesta moció després de la convocatòria d'aquest Ple, se 
sotmet la seva urgència donat que és per una acte el dia 7 de novembre, i el proper 
Ple no serà fins el dia 27 de novembre, aprovant-se la urgència per unanimitat. 
 
Sotmsa la moció a votació del Ple, s’aprova amb el següent resultat: 
 
5 G.M. del PSC: sí 
5 G.M. de CiU: sí 
2 G.M. d’ERC: sí 
1 G.M. del PP: abstenció 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 

  
Plana.- Es va acordar que estudiarien algunes opcions de distribució de la taula, 
micros, ... del Ple. Cal parlar-ho entre tots. 
 
 
Alcalde.- S'ha demanat pressupost de la megafonia. Es passarà la previsíó en una 
reunió de portaveus, per tal de parlar-ho, i treure i posar el que es cregui convenient. 
 
Aragón.- Per què es va prohibir penjar a la web de la ràdio l'audio del darrer Ple, en el 
que va presentar la Meva dimissió? 
 
Alcalde.- Jo no vaig prohibir res. Avui, just abans de venir al Ple he comprobat la web 
de l'ajuntament, i hi han totes les actes escrites, menys la darrera que no està 
aprovada, i tots els audios fins el darrer Ple. 
 
Plana.- No estava penjada. 
 
Aragón.- No ho estava. 
 
Alcalde.- Quan ho he comprovat avui sí que hi eren totes. 
 
Aragón.- Li van dir que l'Alfons havia tramès un whapsapp a la ràdio dient-li que no la 
pengés. 
 
Plana.- Es va acordar que es posarien totes des del maig fins ara, enllacant-les amb la 
ràdio. El Ple d'avui, es pot penjar el dilluns, que és íntegre. 
 
Ribas.- No s'ha passat cap whapsapp. 
 
Plana.- Vull saber si hi ha algun responsable polític de l'emissora municipal. 
 
L'Alcalde.- Hi ha el Regidor de Comunicació, que és el Sr. Alfons Ribas. 



 21 

 
Plana.- Pregunto a l'Alfons: si hi ha algun grup municipal que vol passar alguna cosa 
per la ràdio, l'ha d'autoritzar ell. 
 
Ribas.- El responsable de la ràdio m'explica el seu desenvolupament, però no perquè 
jo l'hagi d'autoritzar. Fins ara els partits ja heu pogut passar allò que han volgut. 
 
Ribé.- Vull aclarir, i si m'equivoco que em corregeixi el Sr. Alcalde, que va haver-hi una 
trobada d'alcaldes al Palau de la Generalitat de Catalunya, per presentar les mocions 
aprovades sobre el 9N. Vaig trucar al Sr. Alcalde per si volia anar-hi, i em va dir que li 
havien dit amb molt poc temps, que tenia un compromís i que si podia anar-hi jo en 
representació de l'Ajuntament, cosa que vull agrair-li aquí públicament, tot i que ja ho 
he fet personalment. 
 
Alcalde.- Sí que és correcte. El Sr. Ribé, va lliurar les 2 mocions aprovades, en nom de 
l'Ajuntament. A mi se'm va dir amb pocs dies de marge i ja tenia un compromís. En no 
poder-hi anar, s'hi va oferir el Carles i vaig dir-li que sí. 
 
Olga.- Si m'ho haguessin dit també també hi hagués anat. 
 
Alcalde.- Va ser el Sr. Ribé qui em va trucar i s'hi va oferir. 
 
Plana.- Pel que fa a les palmeres mortes per les plagues del morrut que tenim, s'han 
de treure aviat per tal de què no propaguin la plaga. Hi ha tot un protocol que cal fer 
fins a portar-les a una incineradora. El Col.legi Residència, ja fa més d'1 any que es va 
queixar d'una palmera que hi ha al parc de Santa Llúcia amb aquesta malaltia, i encara 
no han rebut cap resposta. Hi han, com a mínim, 3 queixes més de fa temps, d'altres 
temes diversos, que tampoc han tingut resposta. 
 
Raja.- Es farà. S'hi intervindrà. 
 
Plana.- Cal respondre les instàncies que es reben. 
 
Raja.- De contestar-se, se'n contesten poques, però de resoldre's, es resolen 
gairebé totes. 
 
Ribé.- A l'av. Penedès, vaig veure com el qui recollia el cartró per tirar-lo al camió de la 
brossa, agafava els cubells, anava a abocar-los al camió, i des d'allí, mateix els 
llençava cap a les voreres. No els tornava a deixar on els havien trobat. Suposo que 
se'n deuen trencar bastants fent-ho així. Al c. Andreu Suriol, no m'he trobat que ho 
facin. 
 
Cecilia.- Jo també ho he vist diverses vegades allí. Suposo que perquè hi han cotxes 
aparcats, i els és més fàcil llencar-los des del camió. No només amb el paper, amb el 
plàstic també. 
 
Flores.- Jo també ho he vist, els envasos els llancen per no caminar. 
 
Raja.- Ja parlaré amb ells. 
 
Navarro.- Fa unes 3 setmanes que els qui jugen a la petanca al parc de Santa Llúcia, 
es van queixar de què estava brut. 
 
Raja.- Fa 2 setmanes que vaig donar a Ventall un telèfon de contacte dels de la 
petanca, perquè parlessin amb ells per si necessitaven alguna cosa més. 
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Navarro.- Doncs no els han trucat, perquè divendres encara no s'havia fet res. 
 
Aragón.- Encara ho porta Ventall? 
 
Raja.- Sí. Encara no s'ha fet la licitació. L'altre, quan van entrar estava de l'any 1995. 
Ara no vindrà d'uns mesos. Amb el canvi s'ha retrassat una mica tot. Ara està en 
pròrroga. 
 
Ribé.- Primer un prec. He vist que una de les 2 màquines que escombren per 
l'Ajuntament, posa l'Arboç del Penedès. Podria treure's "del Penedès" que ja fa temps 
que no existeix així? 
 
Alcalde.- D'acord. 
 
Ribé.- De la rambla de Bastoners, voldria que em facilitessin les factures dels costos 
afegits sobre el pressupost inicial. Voldria la licitació, més les modificacions hagudes, 
més les factures d'aquesta obra. 
 
Plana.- Jo també voldria un resum dels darrers 4 anys, fins al mes d'agost, de les 
tones de paper que s'han recollit i els imports que s'obtenen de la seva venda. Com es 
liquida mensualment, el que s'ingressa, gràfiques, ... per tal de veure l'evolusió del 
retorn del paper cartró. 
 
Ribé.- Qui posa els cartells de les fires i festes? com es decideix? 
 
Ribas.- Els posa un particular, a qui se li dóna una gratificació, perquè no es troba gent 
per col.locar-los. 
 
Ribé.- Cal dir-li a aquesta persona, que no ho enganxi als panells municipals, com ha 
anat fent fins ara, perquè tapa la informació que hi ha a sota i queda molt malament. 
 
Plana.- Perquè els parquímetres estan tot sovint fora de servei? 
 
Alcalde.- O perquè s'esgavellen, o hi posen escuradents, o falla la impressora ... La 
Policia mira d'arreglar-ho ella mateixa, i sinó poden, avise'n l'empresa de manteniment. 
La intenció és mantenir la zona blava. 
 
Ribé.- En l'anterior Ple vaig preguntar per la tarima que hi ha a l'av. Penedès, davant 
d'un local que ara està tancat. 
 
Alcalde.- Tot i que el bar estava tancat, tenien pagada l'ocupació de la via pública per 
aquesta tarima fins el setembre. Ara, a l'octubre, s'indicarà al responsable que la 
tregui, i de no trobar-lo, traslladarà la tarima l'ajuntament. 
 
Cecilia.- Em consta per alguns pares d'alumnes, que hi han hagut reunions molt 
tenses de l'Escola de Música, i vull saber què ha passat, i per què s'ha canviat la 
direcció. M'han dit que es volia tancar l'escola. 
 
Alcalde.- En cap moment s'ha volgut tancar l'escola. El que sí que hi han hagut són 
canvis, degut a què hi ha professors que eren fixos discontinus que han deixat l'escola, 
i s'havia de cobrir amb gent nova. Ara la direcció és compartida. Hi ha hagut una mica 
d'enrenou perquè s'han unificat el preu de les hores, per la diferència que hi havia 
entre els professors que assistien als clàustres i els que no. Hi ha més alumnes. Hi ha 
un projecte nou, que representa un augment econòmic. 
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Ribé.- Avui és el 3r. Ple que demano la justificació dels augments que s'han fet al 
personal de l'Ajuntament. 
 
Alcalde.- Ja ho té el Secretari, i creia que ja li havien passat. Perdona. 
 
Ribé.- També estan pendents de col.locar les jardineres del c. Major. 
 
Alcalde.- Ja estan a punt, però hi manca posar-hi les plantes. En 10-15 dies es 
posaran. 
 
Serres.. I el banc de la pl. de la Puntaire que està col.locat? 
 
Alcalde.- Crec que el banc ja hi és, perquè en acabar el Ple anterior, ja va dir que es 
posés. 
 
Navarro.- S'han arreglat les escales trencades de l'Arbosense, on hi va caure una 
senyora l'altre dia? 
 
Alcalde.- S'ha demanat el pressupost. 
 
Serres.- I el cotxe de la Policia? 
 
Alcalde.- Ara el problema és el finançament, perquè del departament d'Intervenció 
m'han dit que esperem una mica. Ho intentarem abans d'acabar l'any. 
 
Flores.- Hi ha hagut algun problema amb el telèfon fix de la Policia que consta a la 
pàgina web de l'Ajuntament? Que és l'únic que hi consta. 
 
Alcalde.- Van haver-hi uns dies en què vam tenir problemes amb la xarxa. Hi ha de 
constar també el telèfon mòbil. Ho revisaran. 
 
Serres.- Tinc feta una sol.licitud de CiU des del març d'aquest any, en què demanaven 
les despeses de festes de l'any 2013, i en el sobre que em van donar, hi faltaven les 
Fires Modernistes i de l'Enremada, i la Diada Nacional. 
 
Alcalde.- Ho miraré. 
 
Serres.- Hi ha també una instància del 28 de març, pendent de resposta, demanant les 
despeses del 2013 dels mòbils que paga l'Ajuntament dels regidors de l'Equip de 
Govern i de l'Alcalde. 
 
Alcalde.- Sé que Intervenció ho tenia preparat, i creia que ja li havien passat.  
 
Cecilia.- S'ha solucionat el tema de les rates a l'escola? 
 
Molina.- Sí. Ja s'ha tallat l'herba que hi havia a tocar dels barracaons. Ara era la 
directora de l'escola qui havia d'avisar l'empresa d'eliminació de plagues. No es té 
constància de què ara mateix n'hi hagin. 
 
Alcalde.- Sunet plagues farà diverses intervencions que s'estan demanant. 
 
Cecilia.- Una cosa és el manteniment general, però quan hi ha un punt concret i 
reiterant, et fan un informe i una certificació conforme s'han fet els controls pertinents i 
s'ha solucionat el problema. 
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Raja.- S'ha tallat tota la tanca de xipresos, que feia 8 anys que no es tallava, i evita 
moltes rates. Sunet ja està fent les intervencions pertinents. 
 
Cecilia.- Quan hi ha un problema d'avaria elèctrica, calen 2 setmanes per arregar-lo? 
 
Alcalde.- Depèn d'on sigui l'avaria, si s'ha d'obrir el carrer, ... S'hi està treballant. 
 
Cecilia.- Abans hi havien uns contenidors al costat de l'Escola Bressol que ara no hi 
són, i la gent tira les coses a terra, s'hi deixen bosses, ... 
 
Molina.- Això és incivisme. 
 
Alcalde.- Cal atacar els punts negres d'incivisme. 
 
Navarro.- Voldria un informe de Secretaria i un d'Intervenció sobre la nova contractació 
de la Residència. 
 
Plana.- Vull que consti en acta, que en el darrer Ple de la Fundació, quan es va 
demanar el parer de la contractació, es va dir, al menys jo particularment, que estava 
d'acord en què es fes la contractació per Decret de Presidència, però que ho volien per 
escrit. Per tant és l'Alcalde el qui ha d'assumir aquesta responsabilitat, ja que jo no ho 
he vist per escrit. 
 
Alcalde.- Es va dir que es tirés endavant. 
 
Plana.- En cap moment vaig dir que es tirés endavant la contractació, sense haver-la 
vist abans. Sí que es pot aprovar per Decret de Presidència, però això no vol dir que hi 
estigui d'acord, perquè no l'he vist.  
 
Alcalde.- La majoria va dir que sí. Es donava la confiança per aquest període de 
contractació de 6 mesos. És una actuació d'emergència. 
 
Plana.- Veig estrany que ho faci una empresa sense guanyar-hi res. 
 
Pérez.- Sí. Es va dir que es tirés endavant. L'empresa d'entrada no hi guanyarà, però 
al 3r. ò 4t. mes, començarà a tenir guanys. 
 
Plana.- Els contractes amb l'Administració i per gestionar una residència, no es fan 
així. 
 
Pérez.- L'Alcalde va presentar aquesta persona. 
 
Plana.- Sí, però no en sé res jo, ni en tinc cap paper. Em sorprèn que el Sr. Secretari 
digui que no cal que ho aprovi el Ple de la Fundació, ni tan sols el Ple de l'Ajuntament, 
que en som els titulars i responsables últims del que hi passi, i que n'hi ha prou amb 
un decret de Presidència.  
 
Alcale.- Ha sigut una actuació d'emergència. 
 
Plana.- De 6 mesos. 
 
Alcalde.- No m'hi vull posar en criticar el conveni que hi havia abans, perquè no hi 
havia ni inventari. Ara s'ha de fer el pas endavant. El dia 1 comencen i et passarem 
una còpia del signat. 
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Plana.- I una còpia de l'acta de la reunió de la Fundació també. 
 
Alcalde.- Val. 
 
Ribé.- Els demés també volem còpia d'això. 
 
Alcalde.- Sí. Entenc que tots els grups municipals han de tenir una còpia del Decret del 
President de la Fundació. 

 

  

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, a indicació de l’alcaldia, i 
s’estén la present acta de la qual jo, el secretari-interventor, en dono fe.  

   

Secretari-Interventor 
Alexandre Pallarès Cervilla 

Davant meu, 
L'Alcalde 
Joan Sans i Freixas  

 


